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Uctili památku Adolfa Opálky

Nezávislý regionální čtrnáctideník

/Rešice/ Památku místního 
rodáka poručíka Adolfa Opálky 
si v sobotu připomněli v Reši-
cích. Adolf Opálka velel před 65 
lety parašutistům, kteří operovali 
v Praze a spáchali atentát na za-
stupujícího říšského protektora, 
generála SS Reinharda Heydricha.

Slavnostního aktu se zúčastnily 
významné osobnosti veřejného 
života, armády i zahraničních 
hostů. Tisícovka přítomných 
mohla shlédnout seskoky para-
šutistů, přistání a prohlídku vrtul-
níku, historické zbraně i bohatý 
kulturní program.

„Obec jako Rešice má hned 
dva hrdiny druhého zahraničního 
odboje. A právě Adolf Opálka byl 
mezi prvními, kteří utíkali z pro-
tektorátu, aby za hranicemi dál 
bojovali. Byl jedním z těch, kteří 
zakládali zahraniční armádu. Ale 
až v Anglii nám bylo jasné, že 
jsme se dostali do země, která je 
připravena bojovat do posledního 
dechu a to bylo pro nás velké po-
vzbuzení,“ zavzpomínal pamět-
ník a generál Tomáš Sedláček, 
předseda Československé obce 
legionářské.

„Hrdinství a vlastenectví se 
v dnešní době až tak příliš nesklo-
ňuje. Nehovoříme o něm, protože 
máme svobodnou zemi a mír. 
Proto není lepší příležitosti po-
ložit si otázku, zda bychom byli 
schopni toho, čeho Adolf Opálka
a ostatní odbojáři, kteří bojovali 
za naši vlast. Nedej Bůh, aby se 
tak stalo. Čest jejich památce,“ 
poznamenal ministr zdravotnictví 
a senátor Tomáš Julínek.

Tato pietní akce nebyla v Reši-
cích poprvé. „Už před 15 lety mě 
napadla myšlenka, že bychom si 
měli připomenout životy, hrdin-
ství a postoje občanů, kteří se 
zapsali do dějin druhého odboje. 
Proto proběhla první vzpomínko-
vá akce. Je ale potřeba tato hrdin-
ství neustále připomínat mladým 
lidem, protože jako učitel vím, 
že novodobější historie mladé 
moc nezajímá a jejich znalosti 
v tomto směru jsou chabé. Pro-
to jsme uspořádali tuto dnešní 
vzpomínkovou akci. Počasí nám 
přeje a doufám, že vydrží na další 
program. I účast je velká, přišli 
především ti, co mají zájem. A to 

je podstatné,“ uvedl místostarosta 
Rešic Pavel Grasgruber, který byl 
jedním z hlavních organizátorů.

Jako významný zahraniční host 
se oslavy zúčastnila i vojenská 
delegace z Velké Británie. „Je 
mi velkou ctí být tu dnes mezi 
vámi. Před 65 lety skoro všichni 
občané československé repub-
liky bojovali proti společnému 
nepříteli. Je mi velkou ctí, že 
když jsem pokládal věnec se stu-
hami Spojeného království Velké 
Británie a severního Irska, byli 
po mém boku generál Sedláček
a plukovník Boček. Tito bojovali 
a pomáhali navrátit naši svobo-
du. V současné době sloužíme 
v Afghánistánu a Iráku, abychom 
podpořili jejich svobodu. Proti te-
rorismu, který je v současné době 
kolem nás, musíme bojovat spo-
lečně. Nezapomeňte na to, koho 
jsme tu dnes uctili a že dokážeme 
vzpomínat na naše bojovníky
a minulost,“ předal svou zdravici 
všem přítomným Simon Newton, 
britský vojenský přidělenec v ČR. 

„Pro Rešice i kraj to chápu jako 
nesmírně důležitou záležitost
a jsem rád, že přijeli pamětníci. 
Jménem Jihomoravského kraje
a v hluboké úctě děkuji lidem 

jako je Adolf Opálka za zachování
národní cti. Jsou v životě okamži-
ky, které bych nechtěl potkat, kdy 
se člověk musí sám rozhodnout 
zda bude i svým životem usilovat 
o svobodu. Naše dnešní svoboda 
měla zaplacenou cenu tenkrát,“ 
zauvažoval náměstek hejtmana 
JMK Igor Poledňák.

„Stačí se podívat na ty stovky 
lidí, kteří sem dnes přišli, starší, 
mladí a děti. Je vidět že tento den 

je úspěšný a to nejen proto, že je 
tu vojenská technika a skákali 
parašutisté, ale podle mého ná-
zoru si lidé začínají uvědomovat,
že jde o něco víc. Ti, co vládli 
před námi, nevěnovali takovou 
pozornost všem bojovníkům za
svobodu jakou by měli mít, osla-
vy se nařizovaly. Ale dnes je to 
dobrovolné a to je na tom to nej-
krásnější,“ ocenil Jiří Stanislav, 
starosta Horních Dubňan.  /mask/

ELEKTRO HANZEL
ZNOJMO • MIROSLAV • MOR. KRUMLOV

AKCE NA SPLÁTKY
pouze na prodejně v Miroslavi

a v Moravském Krumlově
v době od 1.6. do 15.6. 2007

 

Zaplatíte 0 Kč v hotovosti + O% navýšení.
Při doplacení do 90 dnů ke každé uzavřené 

smlouvě na Home Credit a.s. získáte dárek !!!

Neváhejte a využijte naší jedinečné nabídky
a nakupujte na splátky !!!!!

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Neváhejte a využijte naší jedinečné nabídky

Smlouva na částku
od 3.000 - 5.000 Kč
zdarma DVD fi lm

Smlouva 5.000 Kč a více 
zdarma

meteorologická stanice

Krumlov bude mít vlajku   
/Moravský Krumlov/ Vedení Moravského Krumlova usiluje o to, 

aby město mělo i druhý městský symbol. V současné době je totiž po-
užíván pouze znak, vlajka chybí. Z jednání, která byla vedena vedením 
města na různých úrovních a místech, vyplynula potřeba prezentace 
města jako samostatného a sebevědomého subjektu s vlastní vlajkou
a znakem. Oba symboly jiné obce hojně užívají při různých příležitos-
tech a s pýchou a hrdostí přiznávají svoji příslušnost k dané obci. 

„Naše město má zatím pouze znak, který je využíván při akcích, 
kde jeho vyvěšení vyplývá ze zákonných norem. Vlajka našemu městu 
chybí. Proto jsme společně se starostou oslovili odbornou fi rmu, která 
se specializuje na poradenství v heraldice s tím, že tato fi rma připraví 
návrhy vlajky a předloží k projednání v orgánech města a v podvýboru 
poslanecké sněmovny i se znakem města,“ informoval zastupitele mís-
tostarosta Tomáš Třetina.

Celá záležitost je směrována k roku 2010, kdy Moravský Krumlov 
oslaví 750 let povýšení na město. K tomuto výročí se chystají velké 
oslavy, včetně vydání obrazové publikace.Protože je však potřeba vlaj-
ka již teď, je připraven návrh, který se bude používat až do ofi ciálního 
předání vlajky starostovi města v poslanecké sněmovně.            /mask/

Hledají peníze na silnice
/Moravský Krumlov/ V souvislosti s probíhající rekonstrukcí ka-

nalizace v Moravském Krumlově se také hovoří o následné opravě 
silnic. Panují oprávněné obavy, že na silnice v majetku JMK nebudou 
peníze. Respektive jsou vyčleněny, ale jen na opravu částí zatížených 
rekonstrukcí kanalizace. Stav některých silnic byl v katastrofálním 
stavu ještě před rekonstrukcí kanalizace. Na opravy ale nejsou peníze. 
Příkladem je ulice Zámecká. Jisté je, že i když bude kanalizace hotova, 
silnice se opraví jen provizorně. Celkové opravy v plné šíři vozovky
se motoristé v tomto roce nedočkají.                                            /mask/

Dříve, než se počítalo
/Oslavany/ Společnost E-ON na území města bude ještě letos pro-

vádět několik investičních akcí. Jde o položení kabeláže a likvidace 
vzdušného vedení NN v ulici Náporky, Široká a části ulice Hlavní. 
Tímto se město dostává do situace, že musí řešit problematiku přepo-
jení veřejného osvětlení a rozhlasu. Nové osvětlení se bude týkat ulice 
Náporky. Na ulici Široké bude ponecháno stávající veřejné osvětlení
a to z toho důvodu, že je nutno provést projektově připravenou rekon-
strukci místních komunikací a kanalizace. Na Hlavní ulici se investice 
E-ONu týkají prostoru mezi autobusovým nádražím a křižovatkou
na Novou Ves. Tedy v úseku další části rekonstrukce silnice 2. třídy, 
která tvoří průtah městem. Původně se předpokládalo, že akce E-ONu 
bude zkoordinována s pracemi na rekonstrukci průtahu. V tomto pří-
padě je E-ON rychlejší než SÚS JMK, proto byly vyřešeny veškeré 
stavební záležitosti a zahájení akce proběhne dříve než investice SÚS 
JMK. Veřejné osvětlení bude řešeno až v rámci průtahu.              /jak/

foto: mask
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Vladimír Věžník
Dobelice 3
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 606 544 124

zakázková výroba ze dřeva
opravy a restaurování nábytku
truhlářské práce

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
  (třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

Dne 20. 6. 2007 v 9.00 hodin se
v Dělnickém domě Oslavany koná

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ
budovy č.p. 34, objekt bydlení

na pozemku parc.č. 194 a pozemku
parc.č. 194, zastavěná plocha a nádvoří

v k.ú. Padochov, obec Oslavany.
Prohlídky předmětu dražby se konají
07. 06. 2007 v 16 hod a 14. 06. 2007

v 16.00 hod. Bližší informace je možné 
získat na telefonním čísle 777 848 851. 

Miloš Hlaváč
U hřiště 115/2 • 664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

Město Moravský Krumlov vyhlašuje výběrové
řízení na funkci

Vedoucí oddělení územního plánování a rozvoje, odbor 
výstavby a územního plánování MěÚ Moravský Krumlov

Předpoklady: • občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý 
pobyt v  ČR • věk nad 18 let • způsobilost k právním úkonům • bez-
úhonnost • vysokoškolské vzdělání magisterského typu s autorizací, 
splnění kvalifi kačních požadavků dle § 24 z.č.183/2006 Sb., stavební 
zákon • znalost PC programů - Microsoft Word, Excel • negativní 
lustrační osvědčení dle z.č. 451/1991 Sb., v platném znění, včetně 
čestného prohlášení.
Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování pořizování územně 
plánovací dokumentace podle zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvis. předpisů 
Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k  přihlášce, další 
požadavky na tuto funkci a informace k výběrovému řízení jsou 
uvedeny na webové stránce www.mkrumlov.cz – volná pracovní 
místa. Uzávěrka přihlášek je 21.6.2007
 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Městský úřad Moravský Krumlov, Kancelář tajemníka, 

Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov

Jak to vidí „na kraji“...
Obavy panují okolo situace se zajištěním fi nančních prostředků

na opravu silnic v Moravském Krumlově. Zeptali jsme se proto ředitele 
SÚS JMK Ing. Jana Zouhara:

Jak bude SÚS JMK řešit opravy silnic po pokládce kanalizace? 
V průtahu městem byla v roce 2006 vybudována nová okružní křižo-

vatka. Stavba byla realizována jako společná investice Správy a údržby 
silnic JM kraje a Města Moravský Krumlov. Náklady JM kraje činily 5,6 
mil. Kč. Správa a údržba silnic JM kraje v současné době zpracovává do-
kumentaci pro územní řízení na rekonstrukci navazujícího úseku silnice 
III/4133 v délce 1.166 m v úseku od křižovatky přes ul. Znojemskou - ul. 
Zámeckou - nám. T. G. Masaryka - ul. Smetanovou - ul. Pod Hradbami 
až před most přes řeku Rokytnou. Termín dokončení dokumentace pro 
územní rozhodnutí je 31.8.2007, předpoklad pro získání územního roz-
hodnutí je konec letošního roku.

Následovat budou práce na dokumentaci pro stavební povolení a sta-
vební řízení (předpoklad cca 1 rok). Důvodem zpracování dokumentace 
je velmi špatný dopravně-technický a stavební stav komunikace. Povrch 
vozovky dotčené oblasti je cca ze 75 % dlážděný a cca ze 25 % asfaltový. 
Povrch stávající (dlážděné i asfaltové) vozovky vykazuje značné plošné 
deformace, mozaikové trhliny a výtluky, které jsou způsobeny nedosta-
tečným odvodněním jak povrchu, tak i podloží vozovky. Odvodnění 
povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky, 
následně je voda svedena do nově navržených uličních vpustí a dešťové 
kanalizace. Dalším důvodem rekonstrukce je zásah do vozovky, který 
je vyvolán rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v dané oblasti. Stávající 
stav vozovky se tím ještě zhoršuje. Stavebním objektem rekonstrukce je 
silnice III/4133 v jejím pasportním staničení km 0.099 15 – km 1.264 59.

Rekonstruovaná oblast průtahu se rozdělí do tří staveb. Součástí stav-
by je také přemístění dvou autobusových zastávek na nám. TGM (km 
0.800), které vyplynulo ze studie urbanistického parteru pro rekonstrukci 
náměstí (zpracována v 05/1993. Dále jsou navržena tři nová místa pro 
přecházení, a to na ul. Znojemská v místě konce nových parkovacích 
stání, na ul. Zámecké (začátek ulice ve směru staničení) a na nám. TGM 
(v místě mezi autobusovými zastávkami). Dešťová kanalizace bude 
navržena nová v celé délce průtahu s napojením na stávající. Silnice je 
navržena v základní šířkové kategorii MO 8/50 (7.0 m mezi zvýšenými 
obrubami) s rozšířením ve směrových obloucích a úpravou nájezdů
v křižovatkách s místními komunikacemi. Vzhledem k tomu, že podél 
komunikace jsou jednostranné a oboustranné chodníky, bude nutné po 
rekonstrukci komunikace tyto chodníky výškově upravit. Dojde k úplné
rekonstrukci chodníků na ulici Zámecká. Na ul. Znojemská bude navrženo
cca 25 nových parkovacích stání. Odvodnění vozovky bude provedeno 
pomocí dešťových vpustí napojených na novou dešťovou kanalizaci, 
která je následně napojena na stávající. Stávající veřejné osvětlení bude 
nahrazeno novým (sloupy a lampami) 34 ks a v místě přechodu pro 
chodce u ZŠ a Gymnázia na ulici Smetanova budou umístěny dvě nové 
lampy veřejného osvětlení. Realizací stavebních objektů bude dosaženo 
zlepšení parametrů komunikace a z toho plynoucí zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu ve městě Moravský 
Krumlov, vybudování nových autobusových zálivů včetně nástupišť, 
bezbariérové úpravy pěších komunikací, přechodů pro chodce, míst pro 
přecházení, nové propojení na přilehlé místní komunikace, oprava povr-
chu komunikace, která vede ke snížení hlučnosti, prašnosti a vibrací, ze-
sílení konstrukce vozovky, zlepšení odtokových parametrů srážkových 
vod jak na povrchu tak i v podloží vozovky.

Předpokládané celkové náklady na realizaci všech tří staveb jsou
46,7 mil. Kč, z toho předpokládaný fi nanční podíl kraje 41 mil. Kč, 
města 5,7 mil. Kč. Jihomoravský kraj předpokládá, že se realizaci 
rekonstrukce průtahu podaří zařadit do Regionálního operačního
programu (ROP) 2007 – 2013. 

Školka se zavírat nebude
/Moravský Krumlov/ V poslední době se především mezi rodiči 

dětí za školky na Palackého ulici skloňuje možnost uzavření tohoto 
předškolního zařízení. „Rád bych uvedl na pravou míru informace, 
které se nesou mezi rodičovskou veřejností dětí, které jsou v mateřské 
školce na ulici Palackého. Tato školka se rušit nebude a nikdo nic zaví-
rat nehodlá. Je tomu právě naopak. V roce 2008 se uvažuje o investici 
právě do této školky, aby byly splněny všechny náležitosti, které musí 
být splněny v oblasti hygieny a navazujících norem,“ sdělil k situaci 
místostarosta Tomáš Třetina. Podle jeho slov se uvažuje o celkové 
rekonstrukci této budovy. Nepodložené fámy mohly vzniknout s uva-
žovaným záměrem o znovuzřízení mateřské školky v Polánce, ale tato 
záležitost je teprve předmětem dalšího jednání. Provoz na Palackého 
tato skutečnost neomezí.                                                             /mask/

/Ivančice/ V pátek 25. května
navštívil Ivančice předseda 
ČSSD Jiří Paroubek v doprovodu 

poslance a předsedy poslanecké-
ho klubu ČSSD Michala Haška.

„Dopoledne jsem byl v Besed-

ním domě, kde jsem se setkal 
s členy Sociální demokracie a 
dalšími zájemci o debatu se mnou 
a musím říci, že je to nádherný 
sál, jeden z nejhezčích, jaký 
jsem viděl a dokonce s vynikající 
akustikou. Jestli se tam nedělají 
koncerty, je to škoda, nemusel 
jsem mít ani mikrofon. Takže to 
je určitě zážitek. Je tu nádherný 
kostel se smutnou minulostí z dob 
tatarských válek. I náměstí je za-
jímavé. Moc se mi tu líbí, je to 
historické město. Přiznám se, že 
až přijedu domů, podívám se do 
Ottova slovníku naučného, abych 
se víc poučil o městě,“ sdělil ke 
své návštěvě Jiří Paroubek.

Na podvečer byla připravena 
veřejná beseda s občany v kině 
Réna. Na ni se dostavilo kolem 
padesáti lidí. Beseda začala Pa-
roubkovým komentářem na sou-
časnou situaci v zemi a ve vládě. 
Nutno podotknout, že kritizoval 
co se dalo, takže návštěvník mohl 

mít pocit, že je všechno špatně. 
Některé příznivce snad uklidnil 
výrokem, že až se vrátí do vlády,
všechna opatření současné vlády
zruší. Kritizoval ministra Ivana 
Langra, že policejní akci řídí za 
pomoci vědmy a kávové sedli-
ny. Zmínil špatnou reformu ve-
řejných fi nancí, kritizoval pod-
nikatele, lékárníky, ale i svého 
předchůdce v Sociální demokra-
cii, za kterým jezdil na Vysočinu. 

Debata v kině se neobešla ani 
bez drobného incidentu. Věkově 
rozdílný pár, který seděl odděle-
ně, se výrokům Jiřího Paroubka 
smál. To se ovšem znelíbilo po-
staršímu páru, který se o monolog 
očividně zajímal a nejprve rušící 
pár napomínal. Když ovšem toto 
opatření nezabíralo, muž vstal a 
rozhodl se situaci řešit radikálněj-
ším způsobem. Přišel k rebelům a 
snažil se je vykázat ze sálu. Žád-
ná facka ale nepadla a Paroubek 
mohl pokračovat.               /jak/

Šéf ČSSD Jiří Paroubek navštívil Ivančice

Skládky tíží Rokytnou
/Rokytná/ I v malé obci Rokytná, která je zasazena do krásného 

údolí stejnojmenné řeky mají své starosti. Kdo tudy jen projíždí asi si 
jich hned nevšimne, ale místní vědí své. „Dělali jsme jarní úklid a mělo 
jít o likvidaci černé skládky na katastru obce a uklizení toho, co naši 
méně odpovědní občané vyhazují, kam nemají. Není nám jedno, jak 
to tu vypadá. Je tu krásná příroda, vede tu cyklotrasa i turistické cesty. 
Vytahali jsme pneumatiky, které přinesla loňská velká voda a také 
jsme zlikvidovali černou skládku, která vznikla za Rokytnou směrem 
na Ivančice. Tam je do akátového porostu krátká polní cesta, kde občas 
auta odstavují na odpočinek, ale zjistili jsme, že místo odpočinku tam 
vyhazují igelitové pytle se vším možným. Tato skládka byla zlikvido-
vána a naplnili velký kontejner. Bohužel za necelý týden po akci se  tam 
igelitové pytle s odpadky objevily znovu. Proto jsem požádala správu 
a údržbu silnic a ti nám přislíbili pomoc. Ti svou technikou odstavné 
místo zruší tak, že vyhloubí struhu, aby se na plochu nikdo nedostal,“ 
uvedla Lenka Dobešová, předsedkyně osadního výboru Rokytná.

Starosti tu ale nejsou jen s černými skládkami. „Snažíme se zvele-
bovat obec, opravili se lavičky, ale co nás trápí jsou pejskaři, kteří po 
svých miláčcích neuklízejí. Situace je o to vážnější, že psi vykonávají 
svou potřebu na dětském hřišti. Cedule, že nesmějí venčit na dětském 
hřišti místní pejskaře ještě rozzlobila, přitom kousek odtud je les, kde 
venčení psů nikoho nebude obtěžovat. Pochopím, že ve městech ne-
mají kam jít a mají omezené možnosti, ale u nás jsou velké možnosti,“ 
doplnila Lenka Dobešová. Někteří majitelé psů v Rokytné si asi neuvě-
domují, že dětské hřiště není psí záchod.                                     /mask/

foto: jak
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ZATEPLENÍ BUDOV

Najdete nás v Moravském Krumlově na Ivančické 483,
v bývalém areálu Dřevotvaru.

Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz
prodejna: 724 122 229, fax: 515 321 157 • provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00, So 7.00-12.00

Fasádní polystyren
Polystyren do podlah
Extrudovaný polystyren
Lepící a armovací tmely
Rohové profily s tkaninou
Sklovláknité tkaniny „VERTEX“
Hmoždinky talířové, zatloukací
Fasádní omítky

Obkladové profily plastové
Obkladové profily kovové

Dilatační profily
Soklové profily

Dilatace dlažbová,
hloubková, do betonu

Ukončovací profily
Schodové profily

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Dnes několik slov o tom, jak komisaři OBK získávají aktuální infor-
mace z elektrárny: den co den dostávají elektronickou cestou hlášení
o provozním stavu každého z bloků elektrárny. Tutéž informaci dostá-
vá například i Úřad pro jadernou bezpečnost.

Pokud je vzhledem ke vzniklé situaci na JE svolán havarijní štáb, 
neprodleně se o tom dozví i komisaři, kteří jsou informováni i o jeho 
cvičném svolání. Je tedy na komisařích, jak vyhodnotí závažnost in-
formace. Mohou okamžitě přijet na elektrárnu a o vzniklé situaci se 
dozvědět více přímo na místě. Zde mohou rozmlouvat se zaměstnanci 
a nahlížet do provozní i projektové dokumentace.

 Pro příklad uvádím fakta z hlášení ze dne 25.5.2007, posledního  
před uzávěrkou tohoto listu. Dozvěděli jsme se například, jaký výkon 
dodávaly jednotlivé generátory do sítě: 1. blok - 220 MW  a  220 MW,  
2. blok - 215 MW  a  215 MW, 3. blok - 225 MW  a  225 MW, 4. blok   
- 227 MW  a  227 MW. Ve všech případech jely turbíny na  100% vý-
konu. Vyšší výkony u 3. a 4. bloku plynou z úprav a inovací na těchto 
blocích již provedených. Při dalších odstávkách je bude následovat
1. a 2. blok. Bloky pracovaly bez problémů, zkoušky probíhaly dle 
plánu a to úspěšně. S potěšením musím konstatovat, že taková denní 
hlášení jsou v posledních létech evergreenem.  A to je dobře.

27.5.2007, Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

Náměstí bez autobusů?
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé Moravského Krumlova živě dis-

kutovali o nové podobě náměstí T.G.M. Předmětem jednání bylo na-
příklad, kam přesunout autobusová stanoviště, možnost autobusových 
terminálů, koncepce parkování a celkového vzhledu plochy náměstí.

Existují tři základní studie, jak by mělo náměstí vypadat. Důležité 
je již v této době určit, co se bude od nového náměstí očekávat, aby se 
v návazné opravě vozovek již počítalo s koncepcí vzhledu. Podle ní by 
měl posléze projektant vtisknout konkrétní podobu náměstí. Zastupitelé
se ještě jednou sejdou a prodiskutují požadavky pro projektanta.

Z řad veřejnosti přišly jen dva návrhy a tudíž se dá říci, že mezi 
občany není přílišný zájem o to, jak bude jejich náměstí vypadat. Nej-
důležitějšími body, které se často skloňovaly, byl jednosměrný provoz 
a průjezdnost hlavní komunikace, částečné vyloučení parkování a jeho 
možný přesun na ulici Růžovou a vybudování systému odstavných par-
kovišť. Uvažuje se o i o zpoplatněném parkování na náměstí, které by 
mělo být především pro návštěvníky, kteří parkují krátkodobě. Tím by 
se vyloučilo celodenní parkování zaměstnanců z obchodů a škol.

Dalším vážným tématem byla autobusová doprava. Představa je ta-
ková, že by na náměstí bylo jen pár zastávkových terminálů a autobusy 
by měly své odstavné parkoviště. K tomuto se ale bude vyjadřovat i 
krajský úřad, který zavedl systém dopravy IDS. Při této variantě by se 
totiž musely měnit jízdní řády a doprava se více koordinovat. Nemohlo 
by totiž například kolem druhé hodiny odpolední najednou odjíždět de-
vět autobusů současně, jak je tomu doposud. Ve hře je i možnost  auto-
busového nádraží v okrajové části města a autobusy na náměstí vůbec 
nepustit. Na příštím zastupitelstvu by už mělo být jasno, jak by mělo 
náměstí vypadat a zastupitelé o něm budou hlasovat.                 /mask/

/Moravský Krumlov/ V sou-
časné době se velmi vážně 
diskutuje o samotné podstatě 
dalšího fungování mikroregionu 
Moravskokrumlovsko. Město, 
které je centrem a dalo mikrore-
gionu i název, hodlá ze svazku 
obcí vystoupit. O důvodech byla 
veřejnost informována na zasedá-
ní zastupitelstva města. 

„Jednáme s vedením mikro-
regionu a to v důsledku dalšího 
působení města v tomto svazku, 
protože se radikálně rozchází 
představy fungování mikrore-
gionu. My jako vedení města 
Moravský Krumlov bychom rádi 
viděli mikroregion jako možnost 
pro získávání dotací z Evropské 
Unie, ale představitelky mikro-
regionu to chápou spíše jako 
folklorní spolek. Budou probíhat 
další jednání a pokud se nesladí 
naše představy, budeme projed-
návat na dalším zastupitelstvu, 
zda budeme v mikroregionu dále 
působit. Členství v mikroregionu 

nás měsíčně stojí 15 tisíc korun,“ 
uvedl místostarosta Moravského 
Krumlova Tomáš Třetina.

„Byl jsem na jednom semináři
a dozvěděl jsem se informace 
k fungování mikroregionů. Mikro-
regiony mají sloužit ke sdružo-
vání se za účelem zvelebování. 
Obce se dají dohromady napří-
klad z důvodu fi nancování větší 
investiční akce a shánění peněz 
ze všech možných fondů. Nejsme 
jediným mikroregionem, jehož 
vedení chápe sdružení jako folk-
lorní záležitost a dali se dohroma-
dy z důvodu pořádání poutí a ne 
z důvodu, aby něco vybudovali. 
Někdo si plete pojmy a dojmy. 
Mikroregion je, aby se něco vy-
budovalo. To, co řekl místostaros-
ta Třetina má opodstatnění a mu-
síme tímto způsobem uvažovat,“ 
doplnil starosta Jaroslav Mokrý.

V současné době Moravský 
Krumlov přispívá do mikroregi-
onu Moravskokrumlovsko cca 
180 tisíc Kč ročně, což je 41 % 

celkového objemu placených 
příspěvků. Hlasování o ekono-
mických otázkách však není 
nastaveno poměrově, ale každý 
člen má jeden hlas. Ostatní obce 
tak de facto rozhodují, jak tyto 
příspěvky utratit.

Mikroregiony v celé Evropě 
se ustavují především proto, 
aby společnými silami mohly 
uskutečňovat náročné projekty 
občanské vybavenosti, zlepšová-
ní životního prostředí, kulturní 
projekty „nadobecního“ významu 
a další, na které jednotlivé obce 
nemohou samy fi nančně dosáh-
nout.  K tomu by mělo pomoci 
780 miliard Kč, které od EU Čes-
ko obdrží v létech 2007-2013.

„Moravský Krumlov například 
mohl dostat darem od České obce 
sokolské Sokolovnu, v níž by 
s pomocí mikroregionu (a jím zís-
kaných dotací) vybudoval jednak 
jeho sídlo, jednak společenský 
sál, který v mikroregionu citelně 
chybí. V následujících letech by 

své potřeby jistě uplatnily i další 
obce. Od vedení mikroregionu 
jsme se však dozvěděli, že s tím 
valná hromada nebude souhlasit, 
protože si Krumlov pomůže a 
jiné obce z toho nebudou nic mít. 
V budoucnu by asi nesouhlasila 
třeba se sportovním areálem, pro-
tože by byl třeba ve Vémyslicích 
nebo ve Vedrovicích. Toto má 
být pojetí mikroregionu? Pěkně 
děkujeme. Závist a neschopnost 
vidět dál než na špičku vlastního 
nosu slaví stále úspěchy. Proč se 
tedy stále oháníme Evropou, když 
jsme jejím principům nedorostli? 
Zastupitelstvo města Moravský 
Krumlov se bude touto kauzou 
vážně zabývat a je připraveno 
přehodnotit členství v organi-
zaci, která evropsky nefunguje. 
Ušetřené prostředky vložíme do 
nově vytvořeného svazku obcí, 
kterým nebudou původní (evrop-
ské) myšlenky mikroregionů cizí 
a jehož vznik budeme iniciovat,“
dodal Jaroslav Mokrý.       /mask/

Moravskokrumlovsko bez Moravského Krumlova

/Ivančice/ V Ivančicích podél 
výpadovky na Brno v současné 
době probíhá výstavba nového 
sídliště rodinných domků. V lo-
kalitě Na Brněnce je připraveno 
20 pacel pro individuální nebo 
dodavatelskou výstavbu.

Je dokončena výstavba rozvo-
dů vody a plynu. Kanalizace je 
těsně před dokončením a zbývá 
pouze propojit nově vybudovaný 
řad splaškové kanalizace se stá-
vajícím na Mřenkové ulici. Těsně 
před dokončením je také veřejné 
osvětlení, které bude funkční 
nejpozději do 1. června letošní-
ho roku. Objemově největší část 
komunikace a chodníky budou 
dokončeny do začátku prázdnin. 

„Práce provádí naše společ-
nost, která je současně i majite-
lem větší části pozemků. Rozvo-
dy sítí NN včetně výstavby nové 
trafostanice provádí dodavatelská 
společnost jako samostatnou in-

vestici. V rámci rozparcelování 
původního pozemku vzniklo 
v lokalitě 20 pozemků pro indivi-
duální výstavbu rodinných domů 
a k dnešnímu dni je 16 prodáno 

nebo závazně rezervováno. Dále 
zde bude vybudováno 21 nízkoe-
nergetických řadových domů (tři 
sekce po sedmi domech ) o veli-
kosti 3+1 a 4+1 s garáží. Výstav-

ba těchto domů započne již v čer-
venci tohoto roku. V severní části 
pozemku na ploše cca 6000 m2

připravuje soukromý investor vý-
stavbu bytových domů,“ uvedl za 
stavební fi rmu Lubomír Skála.

Pokud bude vše pokračovat 
podle stanoveného harmonogra-
mu, pak budou jednotlivé sítě 
i komunikace předány jejich 
správcům a provozovatelům nej-
později do konce roku 2007. Aby 
nebylo bráněno ve výstavbě RD 
těm stavebníkům, kteří spěchají, 
bude po dokončení sítí po dohodě 
s jejich správci zahájen zkušební 
provoz a tím bude stavebníkům 
umožněno se na tyto sítě napo-
jit. Důležité je, že ve spolupráci 
s kompetentními orgány státní 
správy se připravuje otevření 
dalších vhodných lokalit pro vý-
stavbu a tento způsob budování 
inženýrských sítí, protože se jeví 
jako velmi výhodný.             /jak/

Na okraji Ivančic vyrůstá nová obytná zóna

/Oslavany/ Dětem a zaměst-
nancům Základní školy v Oslava-
nech znepříjemňují život holubi. 
Celé záležitosti předcházel fakt, 
že koncem 90-tých let proběhla 
oprava střechy budovy druhého 
stupně ZŠ Oslavany. Tato oprava 
však nikdy nebyla dokončena
a město se v současné době snaží 
získat fi nanční prostředky na její 
dokončení.

Vzhledem k nedokončené 
opravě střechy a k neukončené-
mu okraji krovu se střecha začala 
líbit holubům, kteří na ní nejen 
sedí, ale v posledních letech
i hnízdí. Proto město provedlo 
zábrany proti vnikání holubů do 

půdy. Od počátku letošního roku 
se problematika řeší a to vzhle-
dem k připravovanému dokon-
čení opravy, tak i ke zvýšenému 
výskytu holubů.

Záležitost je také umocněna 
anonymním stěžovatelem, který 
si na holuby na škole stěžoval na 
Krajské hygienické stanici. Na 
základě podnětu provedly pracov-
nice Krajské hygienické stanice 
paní Dvořáková a paní Zavřelová 
ve škole kontrolu. Ta byla zamě-
řena právě na nadměrný výskyt 
holubů v areálu školy. Kontrola 
byla provedena také na základě 
podnětu rodičů žáků.

Při kontrole bylo zjištěno, že 

půdní prostor budovy školy je 
bez známek fyzické přítomnosti 
holubů. Pod převisem střechy, 
kde holubi hnízdí, se nachází 
množství trusu, peří, živých je-
dinců a skořápek od vajíček. Proti 
vnikání holubů do prostoru půdy 
jsou po obvodu střechy zábrany, 
místy už však poškozené. Jako 
opatření bylo ze strany Krajské 
hygienické stanice navrženo, 
aby došlo k opravě poškozených 
zábran po obvodu střechy a k 
odstranění holubího trusu v pro-
storu pod střechou, který však 
musí zajistit specializovaná fi rma 
zabývající se likvidací odpadů. V 
plánu zřizovatele školy je další 

rekonstrukce půdního prostoru, 
takže je předpoklad, že tímto se 
problém výskytu holubů v areálu 
školy vyřeší.

„Každopádně musím uznat, 
že holubi přímo děti neohrožují, 
ale není příjemné jít po chodníku 
zadní části budovy a očekávat 
pád bílého útvaru na hlavu. Z to-
ho důvodu bude o prázdninách 
vyčištěn půdní prostor a osazeno 
zařízení proti vnikání a sezení 
holubů a pokud se podaří sehnat 
fi nance na opravu, bude tak vše 
vyřešeno defi nitivně. Především 
je to problém, který se řeší, a to 
nejen na podnět anonyma,“ vy-
světlil starosta Vít Aldorf.     /jak/

Život holubi neohrožují, ale silně znepříjemňují

foto: jak

foto: archiv redakce



4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Karlov - rekultivace 
versus recyklační linka

Musím opět reagovat na články, kdy vše je prezentováno jako 
záměr fi rmy STAPO, nad kterým by se žádný občan neměl ani
pozastavit, ale přece jenom.  Co se vlastně s touto lokalitou bude 
dít? Bude se rekultivovat nebo se zde zbuduje recyklační linka?

Podle vydaného rozhodnutí o umístění stavby ze dne 16.5.2007 
ORR se zde asi nejspíše bude drtit. Jak tedy vlastně dopadly objek-
tivní studie na možné zdravotní zátěže, které zmiňoval pan starosta 
v předminulém čtrnáctideníku ZRCADLO? Dle informace do dneš-
ního dne tyto studie nejsou vypracované. Nebyl to jen pouhý hod 
záchranného kruhu k uklidnění veřejnosti a zástupců fi rmy STAPO?  
Pří ústním jednání ÚŘ zástupce fi rmy STAPO konstatoval, že jej 
oslovilo vedení města a navrhlo vhodnou lokalitu pro recyklační 
linku. Vedení města zase tvrdí, že ho oslovila fi rma STAPO. Malá 
komunikační banalita, ale docela podstatná. Kdo tedy vlastně  vyti-
poval lokalitu? Takže fi rma STAPO, aniž by měla přesné podklady
o výskytu stavební sutě v naší lokalitě, hledá místo pro svou v pořa-
dí třetí pobočku v okruhu 40 km.

Do dnešního dne již zaplatila za pozemky 902.550 Kč, zbylé po-
zemky si pronajala od města a to po neúspěšné žádosti o odkoupení. 
Jen jestli další kroky fi rma nepodnikla na základě vydaných sou-
hlasů od RM s jejím podnikatelským záměrem, kdy již minimálně 
jedenkrát tyto souhlasy nazvala závazkem města. Dále k citaci pana 
starosty, že již několikrát v Oslavanech byla v provozu mobilní 
drtička stavební suti přímo na náměstí - „Opět bez větší pozorností 
občanů.“ Jen jestli tu zmiňovanou pozornost nezastírá fakt, že obča-
né vědí, kdy drtička přijede, co zdrtí a kdy odjede. Proč naše město 
pořád srovnávat a předkládat porovnání, jestli to někomu v okolních 
městech vadí ano či ne? Proč si fi rmy na drcení okolní města či obce 
objednají a není v jejich zájmu mít tato nekontrolovatelná drtící 
centra natrvalo? Zvážila se i tato možnost pro Ivančice? Pokud ano 
s jakým výsledkem? Na jedné straně - vyřešen problém s odpady
a  na straně druhé -  dovoz dalších odpadů z okolí a navýšení dopravní 
zátěže pro naše město suma sumárum 7.300 průjezdů přes centrum 
za rok (5-6 aut denně x 365 dní x 2-cesta zpět = 3.650 průjezdů přes 
centrum za rok a pozor 2x, neboť nějak se zase musí udělat místo
pro další odpad a recyklát odvézt). 

A dále, když jsme u té reality, ve věci řešení Karlova do budoucna, 
když názor petičního výboru, dle citace, je zcela mimo realitu. Nijak 
si tedy nedokážu vysvětlit co vede vedoucího ??? odboru MÚ Ivan-
čice k zastupování již zmiňované fi rmy STAPO v některých úkonech
na katastrálním úřadě. Předpokládám, že tak činil ve svém vlastním 
volnu. A tak s názorem, že město chce tuto lokalitu využít k recyklaci 
za jakoukoliv cenu, lze těžko nesouhlasit.   Za petiční výbor H.Potůčková

671 42 Vémyslice 275  •  tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791  •  www.holyagro.znojemsko.com
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/Brno/ Ve dnech 24. až 26. 
května letošního roku navštívilo 
15 evropských prezidentů naši Ji-
homoravskou metropoli. Jednalo 
se již o 14. setkání středoevrop-
ských prezidentů, které se konalo 
na pozvání prezidenta České 
republiky Václava Klause.

Hlavy států jednaly na ple-
nárním zasedání v pavilonu A 
brněnského výstaviště o současné 
světové ale i evropské situaci. Na 
summitu diskutovaly o dvou hlav-
ních tématech, Střední Evropa 
- současné problémy a výzvy do 
budoucna a Střední Evropa v EU.

Konkrétně se například jednalo 
o problematice Kosova nebo o 
možných radarových základnách. 
Na programu nebyla jen politická 
jednání, ale i kulturní a společen-
ský program převážně pro dopro-
vázející  manželky.

Program summitu začal ve 
čtvrtek 24. května neformální 
večeří. V pátek 25. května se po-
kračovalo slavnostním ceremoni-
álem na náměstí Svobody, prvním 
plenárním zasedáním, bilaterální-
mi schůzkami, představením 
v Mahenově divadle a slavnostní 
večeří na hradě Špilberk. V so-
botu 26. května se uskutečnilo 
druhé  zasedání, další schůzky 
prezidentů, tiskové konference
a závěrečný oběd.

Setkání středoevropských prezi-
dentů v Brně se rovněž zúčastnili 
ústavní činitelé České republiky, 
premiér Mirek Topolánek, mís-
topředseda vlády pro evropské 
záležitosti Alexandr Vondra, 
ministr zahraničních věcí Karel 
Schwarzenberg, 1. místopředseda 
Senátu Parlamentu Petr Pithart.

Celou akci doprovázela i přísná 

bezpečnostní opatření především 
na náměstí Svobody, kde se 
odehrával slavnostní uvítací cere-
moniál. Tuto veřejnou část si ne-
nechalo ujít tisíce lidí, kteří chtěli 
pozdravit evropské prezidenty. 

Odpoledne, když probíhala 
jednání, první dámy měly vlast-
ní program. Livie Klausová 
společně s ostatními navštívila 
divadelní fakultu Janáčkovy 
akademie muzických umění, kde 
shlédly představení neslyšících 
studentů. Poté se skupina dam 
rozloučila a pokračovala v ofi ciál-
ním programu.

Na třídenní setkání nakonec 
nedorazil jen německý, slovinský 
a ukrajinský prezident. Pro naše 
krajské město je dobrou vizitkou, 
že se nic závažného po dobu ná-
vštěvy nestalo a Brno se tak stalo 
dobrým hostitelem.               /jak/

Prezidenti v Jihomoravské metropoli 

/Letkovice/ Ivančice se v le-
tošním roce dočkají dvou nových 
mostů a jedné lávky. Rekonstruk-
ce prvního začala v tomto týdnu.

Jedná se o most v Letkovicích. 
Od pondělí 28. května začala 
Správa a údržba silnic Jihomo-
ravského kraje provádět generální 
rekonstrukci mostu přes řeku Jih-
lavu v Letkovicích. Po dokončení 
této akce budou navazovat práce 
na mostu v Němčicích. 

„Rekonstrukce mostu číslo 
3938-5 Letkovice přes řeku 
Jihlavu je nezbytná pro vedení 
objízdné trasy při plánované 
rekonstrukci mostu na frekven-
tované silnici II/152 přes řeku 
Jihlavu v Ivančicích. Most číslo 
3938-5  Letkovice bude nahra-
zen ocelovou konstrukcí, která 
umožní průjezd i nákladní do-
pravy při uzavírce druhého mostu 
v Ivančicích. Uzavírka mostu 

Letkovice je plánována od 28.5. 
do 30.9.2007, stavbu provádí fi r-
ma SWIETELSKY, náklady dle 
smlouvy o dílo jsou 15,2 mil. Kč. 
Rekonstrukce mostu číslo 152 
– 028 v Ivančicích bude zaháje-
na v září 2007 s předpokladem 
dokončení v roce 2008. Uzavírka 
silnice II/152 a odklonění pro-
vozu na silnici v Ivančicích přes 
Letkovice je plánováno na jarní 
měsíce roku 2008,“ vysvětlil Jan 
Zouhar, ředitel SÚS JMK. 

Co se týká Letkovic, bude se 
letos kompletně měnit i lávka 
před Alexovicemi, na kterou 
město získalo peníze ze státního 
rozpočtu. „Jsme před podáním 
žádosti o stavební povolení, 
protože bylo velmi složité vyře-
šit majetkoprávní vztahy k do-
tčeným pozemkům. Zjistilo se 
totiž, že tato stavba v podstatě 
neexistovala a dotčené parcely, 

na kterých stojí její pilíře, byly 
jednak ve vlastnictví soukromém 
a jednak ve vlastnictví státu. To je 
i odpověď na případnou otázku, 
proč se už lávka nevyměnila. I 
přes tento dílčí problém jsem 
velmi rád, že se podařilo přesvěd-
čit vedení kraje o nutnosti zcela 

zásadních oprav obou ivančic-
kých mostů. Je jasné, že po dobu 
nutných uzavírek bude doprava 
komplikovaná, ale výsledek bude 
stát za to,“ doplnil starosta Ivan-
čic Vojtěch Adam.

O objízdných trasách budou 
motoristé včas informováni.  /jak/

Opravují staré mosty

Technici fi rmy Daruma Plzeň na-
instalovali na oslavanském náměstí 
infotabuli s turistickými informa-
cemi, které jsou interpretovány 
v češtině, němčině a angličtině.

Na grafi cky zdařilé tabuli je 
mapa města, kde jsou piktogra-
my vyznačeny všechny potřebné 
instituce, možnosti stravování, 
ubytování, hřiště, nádraží ČD 

i autobusové a také všechny 
památky. Kromě toho jsou  zde 
fotografi e dominant města a 
pokud si návštěvník „klikne“ na 
čísla památky či jiného objektu 
nacházejícího se na obrázku, do-
stane se mu výkladu o této lokalitě
ve zvoleném jazyce. Uslyší zde 
informace o městě, zámku, mu-
zeích na zámku, naučné stezce, 
dominantách města, dolech a důl-
ních neštěstích. Vypráví také o elek-
trárně,  Padochově a Rybičkové 
skále, o historických slavnostech 
i Karmelské pouti, o významném 
ornitologu Václavu Čapkovi a 
také o oslavanských cyklostez-
kách. Celkem obsahuje zvukový 
nosič třicet minut mluveného 
slova podbarveného hudebními 
a zvukovými efekty v každém 
jazyce. Jednoduchým nastavením 
čísla si zájemce o informaci zvolí 
objekt svého zájmu a jestliže chce 

přejít na další objekt, pouze nakla-
pe další číslo a nemusí čekat, až 
předchozí informace domluví. 

Ihned po instalaci zvukové-
ho nosiče se u něj zastavovaly 
skupinky dospělých i mládeže a 
dětí. Všichni se zájmem zkoušeli 
novinku určenou pro poskytování 
informací návštěvníkům Oslavan. 
Na textové a fotografi cké databázi 
pro zvukový informační systém 
se podíleli členové Vlastivědného 
spolku Rosicko-Oslavanska spolu 
se zaměstnanci Městského úřadu. 
Panel byl postaven za fi nanční 
podpory skupiny ČEZ, která je
nejen generálním partnerem
cyklostezek na Jihozápadním 
Brněnsku, ale i podporovatelem 
cestovního ruchu v této oblasti. 
Zvukový panel je dalším krokem 
k propagaci Oslavan v oblasti tu-
ristiky a cestovního ruchu.
Miloš Musil, místostarosta Oslavan

„Mluvící“ tabule na oslavanském náměstí

foto: jak

foto: jak

» MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ BUDOV
    • polystyren • minerální vlna 

» ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
   RÝHOVANÉ A ZATÍRANÉ
» BETONOVÉ BEDNÍCÍ DÍLCE BD 15 AŽ 50
» PLOŠNÁ A ZÁMKOVÁ DLAŽBA, OBRUBNÍKY
» PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
» STŘEŠNÍ OKNA VELUX a Prima FENESTRA
» KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
» OBKLADY A DLAŽBY - PRO KOUPELNY IN
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DŘEVĚNÉ EKOBRIKETY - obchodní zastoupení výrobce
HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ • BRIKETY • KOKS • KOVÁŘSKÉ UHLÍ
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nám. TGM 41
Moravský Krumlov

tel.: 515 266 441

Brněnská 120
Pohořelice

tel.: 519 369 191

Velká Michalská 3
Znojmo

tel.: 515 200 471

OSLAVANY
spol. s  r. o., Padochovská 1, 664 12  Oslavany

přijme do pracovního poměru

Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifikace společnosti
Jsme držitelem certifikátu kvality ISO/TS 16949:2002 
a v oblasti životního prostředí EN ISO 14001:2004.

Hlavní výrobní program
Tváření za studena je v posledních letech rozšířen o strojní obrábění.

Lidské zdroje
Budoucnost znamená pro společnost nejenom zajištění kvalitního a odborně zdatného 

personálu, ale i trvalou snahu o jeho neustálé vzdělávání a rozvoj.

Metaldyne Oslavany má stálý zájem o
uchazeče s kvalifikací ve strojních oborech, 

a uchazeče na technické pozice s aktivní znalostí cizího jazyka (AJ, NJ)

Cíl společnosti
nabídnout  jistotu práce a mzdy,

vytvářet co nejlepší pracovní prostředí
a podmínky pro osobní rozvoj každého zaměstnance.

• technologa - kalkulanta
• konstruktéra

automat. zařízení

• provozního zámečníka
• elektrikáře • nástrojáře

• uklízečky 

Nabízíme:
zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

interní bezplatné jazykové kurzy • odpovídající platové ohodnocení • 13. a 14. plat
stabilizační odměny za odpracované roky (3, 5, 10,..) • odměny za zlepšovací návrhy

dovolenou navíc • závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele
zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce a zpět do místa bydliště

společenské a sportovní akce • program na podporu zdraví, atd.

Bližší profil pracovních míst naleznete na www.job.cz, www.prace.cz nebo
na www.uradprace.cz. Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání do databáze 

uchazečů. Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107
e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.com

Plánovaný rozvoj sociál-
ních služeb v Ivančicích 

Počátkem roku 2007 byl v Ivančicích zahájen proces tvorby Plánu rozvoje 
sociálních služeb. Rádi bychom Vás, vážení spoluobčané, informovali o jeho 
postupných krocích. Cílem projektu je především zvyšování dostupnosti a zkva-
litnění sociálních služeb nejen v Ivančicích, ale v celém území správního ob-
vodu Městského úřadu Ivančice. Jde tedy o to, aby služby, které dnes využívají 
senioři, zdravotně postižení či další skupiny sociálně znevýhodněných osob, 
byly takové kvality a četnosti, aby maximálně vyhovovaly Vám občanům. 

Prvním krokem bylo uzavření smlouvy (dohody o partnerství) s nestátní 
neziskovou organizací Ekologos o.p.s., jejímž prostřednictvím byl získán grant 
z EU činící 100% nákladů projektu (tedy 880.857,- Kč ). Díky této možnosti ne-
budou muset Ivančice platit žádnou spoluúčast ze svého rozpočtu. Firma Eko-
logos je právní formou obecně prospěšná společnost a má s touto činností již 
zkušenosti, neboť podobný plán zpracovává i pro další města. Například Dačice, 
Milevsko, Klatovy a další. Sídlo této organizace je v Hluboké nad Vltavou. 

Dalším krokem bylo ustavení Řídícího výboru a pracovních skupin projektu. 
Předsedou řídícího výboru byl zvolen místostarosta města Jaroslav Pospíchal. 
Dalšími členy jsou: Mgr. Jiří Vařejka - tajemník MěÚ. Mgr. Pavel Dočkal - místo-
předseda, Ing. Antonín Moravec a Mgr. Karla Černá - zastupitelé, Ing. Olga 
Prokopová - vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ. paní Vladimíra Kábelová 
- vedoucí organizační složky Pečovatelské služby Ivančice B.Th. Milan Kantor 
- spolupracovník města při zpracovávání Krajského plánu rozvoje sociálních 
služeb, pan Peter Pollák - předseda Mikroregionu Ivančicko, pan Martin Půlpy-
tel - manažer projektu Mgr. Alois Ambrož - externí hodnotitel.

Pracovní skupiny byly složeny z občanů Ivančic nebo z osob v Ivančicích 
pracujících a jejich zaměření je následující. Děti a mládež + Osoby ohrožené dro-
gami nebo na drogách závislé - vedoucí skupiny je Mgr. Karla Černá. Dlouhodobě 
nezaměstnaní + Osoby v nepříznivé sociální situaci - vedoucí skupiny je Ing. Olga
Prokopová. Senioři + Osoby se zdravotním postižením - vedoucí skupiny je paní 
Vladimíra Kábelová. Pracovní skupiny mají za sebou již připomínkování dotazní-
ků pro jednotlivé cílové skupiny občanů a přistupují k provádění analýzy území. 
Součástí této analýzy bude zjišťování skutečného stavu využívání sociálních služeb 
v Ivančicích a pojmenování toho, co Vám - občanům Ivančic - v této sféře v našem 
městě chybí. Tady bychom chtěli požádat Vás, milí spoluobčané, o úzkou spolupráci.

V krátké době se dostanou do Vašich domácností dotazníky určené pro širo-
kou veřejnost. Věnujte prosím pozornost této akci, neboť vyplněním a odevzdá-
ním tohoto dotazníku můžete velkou měrou přispět k tomu, aby Plán rozvoje 
sociálních služeb v Ivančicích byl připraven tak, aby vyhovoval Vám - občanům. 
Můžete touto cestou pojmenovat to, co Vám v oblasti sociálních služeb v Ivanči-
cích vyhovuje, i to, co Vám tu chybí nebo by mohlo, dle Vašeho názoru, pracovat 
na jiné úrovni a v jiné kvalitě. Dotazníky jsou anonymní a zpracovávat je bude 
firma Ekologos. Po zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb se nám otevřou 
možnosti využívání dotací, plynoucí k nám z fondů Evropské unie. Rádi bychom 
této možnosti využili smysluplně, podle potřeb občanů Ivančic a okolí, které vy-
plynou i z těchto dotazníků. Vedoucí pracovních skupin Vám jistě rády představí 
složení jednotlivých skupin v některém z dalších čísel. Dále plánujeme další spo-
lupráci s Vámi. Tyto skupiny jsou otevřené každému, kdo by chtěl v této činnosti 
pomoci. Budou probíhat setkání s občany. Společně s Vámi bychom rádi vytvo-
řili například katalog poskytovatelů sociálních služeb, mapu bezbariérových 
přístupů v regionu, databanku projektů atp. Ještě jednou apeluji na Vás, vážení 
spoluobčané, k aktivnímu přístupu, neboť bez vrácených vyplněných anketních 
lístků přijde úsilí mnoha ochotných lidí vniveč. Za aktivní spolupráci Vám milí 
čtenáři děkuje.                                Jaroslav Pospíchal a kolektiv řídícího výboru

/Oslavany/ V sobotu 26. květ-
na letošního roku se uskutečnil 
již tradiční den otevřených dveří 
v Základní škole Oslavany. Pro 
návštěvníky, kterých se sešlo na 
500, byly zpřístupněny všechny 
prostory školy, včetně nového 
sportovního areálu a dětského 
dopravního hřiště.

„Velkému zájmu hostů se těšilo 
především vystoupení žáků, bylo 
to pásmo hudebních, pěveckých, 
tanečních a sportovních výstupů 
žáků všech věkových kategorií. 
Jednotlivá vystoupení proběhla 
na sportovním hřišti za budovou 
I. stupně. Všechna vystoupení se 
setkala s velkým ohlasem publi-
ka a vystupující děti byly za své 
výkony odměněny bouřlivým po-
tleskem diváků,“ informoval Petr 
Horák zástupce ředitele školy.

Celý den měli možnost při-

jít na dopravní hřiště s rodiči 
také nejmenší „motorizovaní“ 
návštěvníci a zkusit si jízdu na 
tříkolkách, odrážedlech, kolo-
běžkách podle pravidel silničního 
provozu i na křižovatce se sema-
fory. Této možnosti využilo 37 
dětí předškolního věku.

Zajímavým zpestřením byla 
rovněž prezentace práce na inter-
aktivní tabuli v počítačové učeb-
ně nebo možnost vyzkoušet si 
výrobu ručního papíru. Ve všech 
třídách, pracovnách a na chod-
bách byly nainstalovány výsled-
ky práce žáků, jako mimořádně 
zdařilé byly hodnoceny výtvarné 
výtvory a projekty žáků, které 
mnohé návštěvníky překvapily 
svoji originalitou a netradičním 
pojetím a zpracováním.

„Pro všechny návštěvníky bylo 
připraveno občerstvení a jako 

upomínku na tento den si mnozí 
odnášeli reklamní a upomínkové 
předměty s logem školy. Chtěli 
bychom touto cestou vyjádřit 
uznání zřizovateli školy, městu 
Oslavany, za dlouhodobý zájem 
a mimořádnou snahu vytvořit 
kvalitní podmínky pro výchovně 

vzdělávací práci školy. Díky tomu 
se Základní škola Oslavany v po-
sledních letech proměnila v mo-
derní vzdělávací zařízení, navíc 
pro další období jsou naplánová-
ny další opravy a rekonstrukce,“ 
doplnil na závěr Ivan Kocáb,
ředitel školy.                         /jak/

Oslavanská škola se otevřela všem občanům 

Speciální vzdělávání
/Moravský Krumlov/ V Mo-

ravském Krumlově se v posled-
ních letech daří více se věnovat 
žákům se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Příkladem je 
základní škola Ivančická, která se 
právě na tyto žáky zaměřila.

Začátkem školního roku 2006/
2007 se otevřela třída pro těžce 
zdravotně postižené žáky, kterou 
v současné době navštěvuje šest 
dětí. Těžce zdravotně postiženým 
dětem na ZŠ Ivančická se vyšlo 
vstříc i jiným způsobem. Byla 
zahájena výstavba bezbariérové-
ho přístupu do školy a třídy, třídy 
se vybavily speciálními židlemi, 
stolky, relaxačními, hracími a pra-
covními koutky, rehabilitačními 
pomůckami a zajistilo se bezba-
riérové sociální zařízení v blíz-
kosti učebny.

Základní škole byla ze strany 

SPC nabídnuta metodická pomoc 
i možnost stáže speciálního pe-
dagoga i vychovatele ve třídách 
s Rehabilitačním vzdělávacím 
programem pomocné školy. 

Dalším navrhovaným řešením 
je přesun odloučeného pracoviště 
Základní školy Miroslav (bývalé 
Zvláštní školy) a školy na ul. 
Zd. Nejedlého v Mor. Krumlově 
- Rakšicích. Již od začátku září 
2006 začalo navštěvovat ZŠ 
Ivančickou ve dvou speciálních 
třídách 20 žáků, během školního 
roku se počet zvýšil na 27 žáků. 
Vzhledem k tomu, že se projevu-
je zájem rodičů o umístění dalších 
žáků v těchto třídách,  předpoklá-
dá se, že od září 2007 se otevře 
třetí třída. Ta bude zaměřena na 
žáky se specifickými poruchami 
učení, například dyslexie, dysgra-
fie, dyskalkulie.                 /mask/

Slavnostně otevřou most
/Oslavany/ Ve čtvrtek 7. června v 11 hodin proběhne slavnostní 

ukončení prací na třetí stavbě plánovaného silničního průtahu městem 
Oslavany, jejíž součástí byla i výstavba nového mostu přes řeku Osla-
vu. Slavnostního ukončení se zúčastní i významní hosté. Město čekají 
ještě tři etapy výstavby průtahu městem. Další plánovaná je od autobu-
sového nádraží po křižovatku do Nové Vsi.                                    /jak/

Hřbitov bez zabezpečení 
/Moravský Krumlov/ Obavy z páchání nepřístojností na hřbitově 

v Moravském Krumlově se dostaly až před zastupitele. K rozpoutání 
diskuze vedla prvotní informace, že se na hřbitov stahují podezřelé živ-
ly. Z toho důvodu se jednalo o možném zamykání brány. „Nevíme, jestli 
zrovna v noci dochází k devastacím, které jsou zaznamenány, ale podle 
informací jde především o pozdní odpolední hodiny, kdy mělo také dojít 
k poškození hrobů,“ uvedl ředitel Technické a zahradní správy Jiří Ku-
bík. Podle jeho slov se již několikrát pokoušelo najít řešení. Žádala se i 
církev, ale zatím všichni oslovení tuto možnost odmítali. Těžko se najde 
člověk, který by každý den odemykal a zamykal hřbitov. „Zkusíme ob-
novit jednání o možných řešení,“ dodal Jiří Kubík. Pokud se ale řešení 
nenajde, bude hřbitov možným cílem vandalů i nadále.               /mask/

foto: jak
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P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

expedice speculum

na webových stránkách naleznete:
aktuálně vydané číslo tištěného Zrcadla  •  informace z komunální politiky a regionu

články z kultury a sportu v regionu  •  kulturně-společenský infoservis
reakce - názory - polemiky  •  kompletní archiv Zrcadla  •  archiv Expedice Speculum

tituly Edice Zrcadlo  •  komerční inzerci fi rem  •  prezentace neziskovek
rozhovory  •  komentáře  •  ankety  •  soukromou řádkovou inzerci ZDARMA

REDAKCE čtrnáctideníku ZRCADLO a serveru www.zrcadlo.info: Růžová 39, Knížecí dům, 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: 
noviny@zrcadlo.info • Zástupce vydavatele a šéfredaktor, komerční inzerce: Marek Pečer, mobil: 602 782 272, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info 
• Redaktor: Martin Sklenář, mobil: 602 782 240, e-mail: redaktor@zrcadlo.info • Soukromá řádková inzerce: telefon a fax: 515 321 099, mobil pro sms: 602 782 232, 
e-mail: inzerce@zrcadlo.info • Edice ZRCADLO - e-mail: edice@zrcadlo.info • Expedice SPECULUM - e-mail: speculum@zrcadlo.info.

www.zrcadlo.info
Regionální informační server

NIKA 260 standard 
PORTAL (barva: antická třešeň)

NIKA 250 
TAFLA (barva: olše san)

NIKA 260 standard 
EKRAN (barva: javor nida)

NIKA 250 
RAMKA (barva: tmavá jabloň)

9.810,- 

9.810,- 

9.320,- 

9.320,- 
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Díky nám si to 
opravdu užijete

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Pozemek na výstavbu chaty v obci
Ivančice o vým. 968 m2, š. 9,5 m. 
Na pozemku jsou vybudovány
2 sklepy a horní základ. deska
o ZP 16 m2, IS: el. na pozemku, 
voda - možnost studny. 
Cena: 245 tis. Kč 

Oploc. stav. pozemek na jeden i 
více RD o vým. 2.200 m2 v obci 
Zbýšov, část. v mírném svahu 
i na rovině, příjezd. cesta, IS:  
kanalizace, ostatní IS do 20 m. 
Cena: 550 tis. Kč 

Stavební pozemek na RD na pěk-
ném místě v klidné části obce 
Kratochvilka, cca 23 km od Brna, 
v řad. zástavbě, o výměře 576 m2,
š. 9,6 m, rovina, veškeré IS. 
Cena: 290 tis. Kč 

OV 2+1 Ivančice, celková plocha 
57,8 m2, 7.p./7 s výtahem, 
orientovaný na JZ, balkon. Byt
je v udržovaném standardu. 
Cena: 850 tis. Kč 

RD 2+1 Padochov u Oslavan
s přísluš.+ dvorní trakt, zastavěná 
plocha 418 m2, zahrada 579 m2, 
veškeré inž. sítě. 
Cena: 1,9 mil. Kč 

Zděná chata v Ivančicích,  loka-
lita Střibský mlýn, i k celoroč. 
obývání, dobrý příjezd, topení 
na TP, elektřina, septik, voda
v současné době není. 
Cena: 260 tis. Kč splátka od 5.891 Kč/měs.

Zděná, velmi pěkná chata v Ivan-
čicích - Střibský mlýn „Třešňový 
sad“, i k celoroč. obývání, ZP 18 m2,
pozemek 400 m2, topení na TP, 
el. 220V/380V, septik, voda užit. 
i pitná 20 m od chaty. 
Cena: 300 tis. Kč 

Pěkná chata ve výbor. tech. stavu
o vel. 3+kk v krásném prostředí 
Vysočiny, v obci Heřmanov, sam.
st., 2 NP, část. podskl., IS: el., voda,
odpad-septik, vytápení na TP. 
Cena k jedn.: 520 tis. Kč 

splátka od 1.617 Kč/měs.

MANAŽER MARKETINGU
Požadujeme: SŠ vzdělání, znalost práce s animačními programy, 
praxi v tomto oboru, samostatnost, kreativita, prezentační a komu-
nikační schopnosti, výhodou: znalost německého jazyka.

OBCHODNÍK PRO OBLAST VELKÉ BRITÁNIE
Požadujeme: SŠ vzdělání (nejlépe technického nebo ekonomického 
směru), výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem, výborná 
znalost práce na PC, komunikační a organizační schopnosti.

SAMOSTATNÝ TECHNIK - KVALITÁŘ
Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru, orientaci v technické 
dokumentaci, znalost práce na PC, komunikační schopnosti, 
samostatnost a fl exibilita, manuální zručnost, výhodou: znalost práce 
v AUTOCADU a znalost německého jazyka.

MISTR VÝROBY
Požadujeme: SŠ vzdělání technického směru, zkušenosti s plá-
nováním výroby a vedením pracovního týmu, znalost práce na PC, 
organizační schopnosti, odpovědnost a samostatnost.

VÝROBNÍ DĚLNÍK
Požadujeme: zodpovědnost a spolehlivost, manuální zručnost, pra-
covní nasazení a ochotu učit se novým věcem.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dlouhodobé a perspektivní 
zaměstnání, možnost okamžitého nástupu, možnost odborného 
růstu a osobního rozvoje, odpovídající platové ohodnocení.

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o., Čermákovice 20, Tulešice 671 73
Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

hledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:

Kojenecké a dětské oblečení,
metrový textil Nejedlý

Pro Vaše nejmenší to nejlepší

Nabízíme:
• body • dupačky • kojenecké soupravy

do porodnice • pleny obyčejné i s potiskem
• ortopedické kalhotky na pleny • osušky

• deky • nepropustná prostěradla • mimiVak
• kojící polštáře • rychlozavinovačky

• plymo na kočárek - sportovní i saténové
• přebalovací podložky • aj. 

Dále nabízíme:
• trika • kraťasy • šaty • sukně
• tepláky • teplákové soupravy, 

• dětské, dámské a pánské spodní prádlo

Z metrového textilu nabízíme:
• manšestr • látku pro volný čas

• maskáčovinu • sýpkovinu • vatelín • aj. 

Pracovní doba:
Po - Pá  8.00 - 17.00  •  So  8.00 - 10.30

MIROSLAV • nám. Svobody 8

Prodej nových CIHLOVÝCH 
BYTŮ o velikostech 2+kk a 3+kk 
v Oslavanech.

Cena: od 1.021.380 Kč + 5% DPH 

Prodej nových bytů v Ivančicích 
o velikostech 1-3+kk s terasou, 
balkonem, možnost garáže nebo 
garáž. stání, sklep. 
Cena od 954.590 Kč vč. DPH 
a prov. splátka od 3.310 Kč/měs. splátka od 2.968 Kč/měs.a prov. 

VÝSTAVBA RD na klíč 4+1 s ga-
ráží, hr. stavby nebo pozemků
v obci Padochov, 22 km od Brna
a dobrou dopravní dostup., výměry 
poz. 471 - 535 m2, veškeré IS. 
Cena hr. stavby: od 1,876 mil. Kč 
včetně pozemku a IS 

VÝSTAVBA polořadových RD 
na klíč 3+1 s park. stáním až 
4+1 s garáží v krásném prostředí 
Rosice u Brna, pozemky od cca 
540 do 580 m2, vešk. IS. 
Cena: od 2,945 mil. Kč vč. poz., IS a DPH 

splátka od 5.807 Kč/měs. splátka od 9.281 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA RD NOVÁ VÝSTAVBA RD NOVÁ VÝSTAVBANOVÁ VÝSTAVBA

splátka od 1.705 Kč/měs. splátka od 2.682 Kč/měs.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
SOUKROMÁ INZERCE - JEN SMS

602 782 232
KOMERČNÍ INZERCE

602 782 272
REDAKTOR

602 782 240
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/Oleksovice/ V Oleksovicích 
měli v sobotu velkou oslavu. 
Žehnalo se tu totiž druhému 
obecnímu symbolu - vlajce.

Již  1. března roku 1606 udělil 
císař Rudolf II. na žádost loucké-
ho opata Štěpána Chotěborského 
tehdejšímu městečku Oleksovice 
právoplatný znak, jenž je vyobra-
zen jako štít, příčně dělený. Obec 
se rozhodla doplnit tento symbol 
o obecní vlajku, která Oleksovi-
cím chyběla. Vlajky se tak obec 
dočkala po více jak 400 letech. 

Právě znak jako významný his-
torický symbol se stal základem 
pro návrh vlajky. Moravskému 
zemskému archívu v Brně byla 
v roce 2004 zaslána žádost o udě-
lení vlajky. Právo obnovit tradici
používání obecního znaku a nové
vlajky obce bylo uděleno a schvá-
leno Parlamentem České repub-
liky 20. ledna 2005. Slavnostní 
předání dekretu proběhlo 8. dub-
na v Praze v budově poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.
„Dnes tu máme velkou slávu, 

protože parlament ČR nám udělil 
v loňském roce prapor a dnes mu 
žehnáme. Přijela nám sem spous-
ta hostů. Myslím si, že každá 
obec by měla mít své symboly,“ 
v slavnostní náladě sděloval sta-
rosta obce Zdeněk Koukal.

Po slavnostní mši se přešlo na 
místní fotbalové hřiště, kde bylo 
hlavní centrum oslav. Sešlo se tu 
více jak pět stovek návštěvníků. 
„Já jsem dnes přijel na pozvání 
a chápu to jako velmi významný 
počin pro obec. Prapor mezi  sym-
boly rozhodně patří. Podle mě je 
důležité, aby lidé, kteří žijí spo-
lečně na jednom místě, cítili k to-
muto místu vztah. Tato slavnost 
přispívá k tomu, že se tu lidé cítí 
dobře a mají chuť pro obec něco 
udělat, takže jim to nepřipadá jen 
jako místo k bydlení, ale k životu. 
Sluníčko nám dneska vyšlo pěkně 
a je vidět, že nálada je slavnostní, 

jsou tu děvčata v krojích, hasiči
a myslivci a ostatní organizace, 
co se zapojují do veřejného živo-
ta. Jsou tu opravdu na svou obec 
hrdí,“ pochvaloval senátor za 
Znojemsko Milan Špaček.

Podle dochované kroniky obce 
Oleksovice byla tato v roce 1346 
povýšena na městys tehdejším 
panovníkem Janem Lucembur-
ským. Je na místě připomenout 

tu skutečnost, že obec vlastně 
vznikla spojením dvou obcí a to 
Oleksovic, které jsou datovány
od roku 1190 a Mšic, které vznik-
ly okolo roku 1790.

„Pro obec je to obrovský dar
a zároveň velká historická udá-
lost a je dobře, že se jí zúčastňuje 
takové množství lidí,“ sdělil Petr 
Šmeral, římskokatolický admi-
nistrátor.                             /mask/

Den Evropy v ZŠ Miroslav
V souvislosti se změnami ve školství se velmi často hovoří o nových 

metodách práce, které mají u dětí rozvíjet ty stránky osobnosti, které budou 
využívat celý život. Mezi tyto metody bezesporu patří i tzv. projektové vy-
učování. Děti během něj získávají nejen nové vědomostní poznatky z určité 
oblasti, ale rozvíjejí především své schopnosti komunikace, spolupráce, ře-
šení problému, plánování činností a mnohé další.

Projektové vyučování jsme si již podruhé vyzkoušeli i v ZŠ Miroslav. 
V loňském školním roce na projektu „Voda pro život“ pracovali pouze 
žáci 7. ročníku. Letos se do projektu „Den Evropy“ zapojila celá ško-
la. Organizačně i délkou trvání se projektové vyučování I. a II.stupně 
částečně lišilo. Společným rysem bylo rozdělení klasických kolektivů 
tříd a vytvoření nových skupin napříč všemi ročníky. Zvolení ministři 
jednotlivých skupin si v ředitelně vylosovali stát, který se pro několik 
následujících dnů stal naším imaginárním domovem.Ve skupině okamžitě 
nastala radost: „Byli jsme v Řecku na dovolené! Mám spoustu fotek!“ 
Někde naopak zděšení: „O Norsku nic nevím, snad jen ty fjordy…“
Takové myšlenky se honily nejen hlavami dětí, ale i učitelů. Vždyť se 
musí připravit prezentace naší země. A to ta nejnej! 

Knihy, časopisy, modely automobilek, dresy fotbalistů, samovar - to 
vše se nosilo do školy. Ani rodiče nezůstali stranou. Maminky šily vlajky 
států, dokonce i zjednodušené národní kroje, vařily halušky, tatínkové 
vyřezávali lodě pro norské rybáře, vyráběli jednoduchou zbroj řeckého 
hoplity. Poslední den se nikdo nezastavil. Vše se pilovalo do detailů. Ve 
škole vznikaly řecké pláže plné mušlí a kamínků, voněla italská pizza, 
hráli Beatles, tančil se vídeňský valčík, vařil se anglický i ruský čaj, ma-
lovaly slovenské Tatry a k tomu vznikala spousta různě koncipovaných 
informačních plakátů o zemích Evropy. Škola šuměla a žila úplně jinak. 
A na závěr se každá třída proměnila v jeden evropský stát. Netvrdím, že 
víme všechno o Evropě, ale ta „naše země“ se nám tak trošku dostala pod 
kůži. A to jsme se učili neučením. Projektové vyučování bylo fajn. A tak 
příští školní rok se s ním v naší škole určitě setkáme zas.      L. Biberlová

Děti z krumlovské ZUŠ
vystoupily se Stivínem
Za krásného letního počasí se dne 22. května  uskutečnil v Moravském 

Krumlově v rámci V. ročníku Hudebních slavností společný koncert le-
gendy hry na flétnu mistra Jiřího Stivína v doprovodu hudebního souboru 
Collegia Quodlibet a dětí ze ZUŠ M. Krumlov.

Hudební slavnosti jsou festivalem dvou krajů, Jihomoravského a Vy-
sočiny, které pořádá Mirka Strejčková ze Žďáru nad Sázavou. Festival 
postupně navštíví 17 měst zmíněných krajů. Hudební slavnosti již patří 
k uznávaným festivalům svého druhu a pro město Moravský Krumlov je 
ctí být spolupořádajícím městem tohoto cyklu koncertů. Krásnou nosnou 
myšlenkou festivalu Hudební slavnosti je vystoupení známého interpreta 
klasické hudby společně s dětmi, které se klasickou hudbu učí teprve 
vnímat a poznávat. Tím, že děti mohou vystoupit společně s mistrem, zís-
kávají ohromnou motivaci pro vzdělání v hudebním oboru a jejich volný 
čas je tak vyplněn smysluplnou činností.

Stivín v Krumlově předvedl nádherné improvizace při vystoupení dětí, 
které tyto nepředvídatelné vstupy zvládly a zahrály společně s mistrem 
skvělé „majstrštyky“. Koncert byl ukázkou skloubení skutečného umu 
hry na flétnu a dětského nadšení pro hudební vnímání. Koncert se vydařil 
a lze s jistotou říct, že Stivín s jeho hudebními slavnostmi patřil k nejzdařilej-
ším koncertům, které kdy Moravský Krumlov měl možnost slyšet a vidět.

Pro příští ročník je plánován pro Moravský Krumlov jeden z klíčových 
koncertů celého cyklu, jméno interpreta nechť je překvapením. A na závěr 
jeden názor na koncert od Zdeňka Žilky z Třebíče. „Já se před nějakou 
dobou dostal se svými dětmi při hovoru na to, jak úžasně umí hrát pan 
Stivín na flétny a řekli jsme si, že se na něj někdy podíváme. Tak jsme 
vyrazili do Krumlova, máme to z Třebíče blízko. Vůbec jsem netušil, co 
jsou hudební slavnosti a jak bude koncert probíhat. Předčilo to mé oče-
kávaní, spojení dětí s mistrem, improvizace, to bylo něco! Vystupovat po 
první části koncertu před lidmi asi není pro mladé snadné, ale zahrát si se 
Stivínem mezi Muchovými obrazy, je čest! Myslím, že jste pro ně udělali 
užasnou věc a třeba lépe pochopí význam slova pedagogika v zemi Jana 
Ámose. Odcházel jsem voňavým akátovým večerem nadšený s naplně-
nou studnou, z které se dá zase hodně dlouho žít.“     Mgr. Tomáš Třetina

Oleksovičtí žehnali svému novému praporu

/Moravský Krumlov/ V úterý 
29. května proběhla v Galerii v 
Knížecím domě slavnostní verni-
sáž výstavy „Moravskokrumlov-
ské školy se představují”.

„Oslovila jsem školy z blíz-
kého regionu s tím, jestli spolu 
s námi nechtějí uspořádat výsta-
vu prací dětí. Ne proto, abychom 
soutěžili a srovnávali se, ale proto 
abychom ukázali, že všechny 
školy vyvíjí zajímavou činnost. 
Všechny školy chtějí, aby žáci 
vycházeli s bohatými vědomost-
mi a manuálně zruční. Je to ale 
práce těžká a náročná. A tak se 
nás sešlo šest škol,“ uvedla hlavní 
organizátorka Květa Kotková.

Na výstavě se představili děti 
ze základních škol Ivančická, 
Klášterní, Loděnice, Vémyslice 
a ze Základní umělecké školy 
Moravský Krumlov, kterou za-
stupují díla dětí, které nakreslily 
pod vedením učitelky Heleny 
Vančurové.

A co vedlo organizátory k uspo-
řádání takovéto výstavy? Jednak 
děti v rámci výstavy představí 
svoji školu, jednak je jistě tako-
vá výstava inspirativní pro děti i 
učitele. Každá škola samozřejmě 
zvolila jiný záměr a jinou ideu 
své expozice. Ve všech prosto-
rách jistě najdete spoustu zajíma-
vých nápadů. V hlavní místnosti 
na pódiu vedle klavíru je zají-
mavá a poutavá výstava ze života 
indiánů. Zbývající prostor velké 
místnosti vyplnila ZUŠ a GMK 
různorodým množstvím nápadů
a technik. V zadní  místnosti s ok-
ny směrem do dvora se předsta-
vuje ZŠ Klášterní. Je zaměřena na 
zajímavé projekty žáků, ukázky 
výtvarných prací, mimo jiné ob-
rázky mandal. V prostřední malé 
místnosti jistě zaujme výstava 
výtvarných prací s podtitulem 
čtvero ročních období.

„V místnosti s okny na náměstí 
je naše škola. Pro mě osobně má 

svou velkou cenu v tom, že se 
zapojily všechny třídy včetně 1.P 
třídy (těžce zdravotně postižené 
děti). Kdo neví, kolik práce a úsilí 
se za jejich vlastnoručně vyrobe-
ným stromečkem a dalšími pra-
cemi skrývá, nemůže jen tak od 
pohledu práci ocenit. Proto jsem 
připojila také fotografie. Svoje 
výrobky předvádí také mladší i 
starší třída školy praktické. Když 
jsme odnášeli jejich čapí hnízdo, 
měli strach, aby se mu něco ne-
stalo. Oni jsou na ty svoje věcičky 
hrdí. Vystavují zde od prvňáčků 

po deváťáky všichni. Samozřej-
mě se sem nevejde vše. Je to jen 
takový průřez naší činností. Kaž-
dá třída zde má také svoji fotogra-
fii z prostředí výtvarné výchovy. 
Nad tím vším je nadepsáno motto 
naší školy: TEN UMÍ TO A TEN 
ZAS TOHLE A VŠICHNI DO-
HROMADY UDĚLÁME MOC,“ 
doplnila Květa Kotková, učitelka 
ZŠ Ivančická.

Na závěr už zbývá jen vás 
všechny pozvat na tuto pozo-
ruhodnou výstavu, která potrvá
do 27. června.                    /mask/

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 

KRUMLOVSKO – ROKYTENSKÉ 
SLEPENCE

v neděli 17. června 2007
Sraz účastníků ve 13.00 hod. v obci Rokytná u kostela, délka trasy 

asi 4 km, předpokládané ukončení kolem 18.00 hod. v Rokytné. 
Účastníkům doporučujeme terénní obuv, trasa povede svažitým terénem. 
Odborní vedoucí: Mgr. Bronislav Gruna (botanika), Mgr. Petr Janšta 

(entomologie)
Financováno Evropským sociálním fondem v rámci projektu

„Doplnění sítě environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“.

Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovsko, Ekoporadna, Palackého 57,
672  01 Moravský Krumlov. Tel.: 515 220 406,

e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz , ICQ: e-poradna.zivepomezi, 
skype: ekoporadna.zivepomezi. 

Kontaktní osoba: Magdalena Pazderová

Děti ze škol měly vernisáž

Most v zámeckém parku
bude brzy opraven 

/Moravský Krumlov/ V zámeckém parku Moravský Krumlov je 
mostek překlenující údolí. Ten se v současné době nachází v zoufalém 
stavu, a dá se říci, že by mohl i ohrozit občany přes něj procházející. 
Most se rozpadá a drží jej pohromadě v podstatě železobetonový skelet. 
Náklady na opravu jsou vyčísleny na 399 tisíc korun, s tím, že Krajský 
úřad poskytne dotaci ve výši 50 tisíc. Oprava samotná by měla proběh-
nout v období letních prázdnin ještě v letošním roce.                  /mask/

foto: mask
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Kypr – Aya Napa
Nejznámější a nejoblíbenější přímořské letovisko celého 
Kypru asi 35 km východně od Larnaky na jihovýchodě 
ostrova, sestává z malebného centra a několika oblastí
s převažující hotelovou zástavbou. (1. díl tajenky) se roz-
rostla v moderní turistickou oblast, která se rozprostírá v 
délce několika kilometrů podél pobřeží. Má nejen kvalitní 
infrastrukturu, ale je zde soustředěno nepřeberné množ-
ství zábavy - restaurací, diskoték, barů, nočních podniků, 
klubů i obchodů. Spokojeni zde budou milovníci bujarého 
nočního života i ti, kteří hledají klidné prostředí. Na mi-
lovníky historie čeká klášter, podle nějž (2. díl tajenky). 

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
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Poděkování sponzorům 
Rockového plesu

Omlouvám se jménem pořadatelů všem sponzorům, kteří nebyli zveřejněni 
ve druhém vydání „Miroslavského zpravodaje“. Tato, pro nás závažná chyba, 
se stala vinou vydavatelů tohoto zpravodaje. Jestli je to náhoda, nedůslednost 
nebo úmysl, nechám všem na zvážení.                       Za pořadatele Petr JURAČKA 

První únorový víkend probíhal v našem městě ve znamení ROCKOVÉHO 
PLESU, který pořádalo občanské sdružení Společně. O hudební produkci se 
postaraly rockové skupiny z DDM. Nejdříve vystoupily s kratším programem 
skupiny: Kapuce, Pár teček…, No problem. Skupina Shark hrála až do konce 
a starala se tak o výbornou atmosféru plesu. V průběhu večera předvedla svůj 
program taneční skupina Symbiotic, pod vedením slečny Marcely Hartové.
I toto vystoupení provázely nadšené ovace publika. Letošní 5. ročník se setkal 
s odezvou převážne u mladých lidí, kteří rádi poslouchají tuto hudbu. Nebo že 
by za vysokou návštěvností byla touha získat alespoň jednu z hodnotných cen? 
Ať přišel kdokoli, určitě se dobře bavil. Za zdařilou akci patří dík všem pořa-
datelům, kteří pod vedením pana Mudr. Svobody ples organizovali, panu Mgr. 
Růžičkovi, který připravil vystoupení hudebních skupin. Výtěžek z tohoto plesu 
byl několikrát vyšší než v loňském roce a byl věnován DDM na jeho činnost.

Nemalý dík patří také sponzorům plesu: 1. Miroslavská Strojírna – p. Dürrer 
• Autodoprava Petr Sigmund • Autodoprava Reberník • Autodoprava Wolner
• Autoopravna Mrkos • Autoškola Ambrož Stanislav • Belin s.r.o. • Benami 
- p. Mikulka • Bistro - p. Šikulová • Boutique Elagance - p. Platková • Bytový 
textil - Vlček Otakar st. • Club u Reberníků - p. Šestáková • Cukrárna Kmentovi
• Česká pojišťovna - p. Janíčková • Ekon s.r.o. - p. Sochor • Elektro Martin Han-
zel • Hamala Zdeněk • Ing. Hanzel Radek • Ing. Souček Roman • Instalatérské 
práce - Křeček Rostislav • Irovská Jana • Jatka Borotice - Krátký Petr • Juračka 
Petr (AR Brno) • Kadeřnictví - p. Dittrichová • Kadeřnictví - Hosnedlová Dana 
• Kadeřnictví - Hrubá Naďa • Kadeřnictví - Hrubá Miluše • Kondlerová Helena 
• Kondlerová Kateřina • Kosmetika - Krejčová Monika • Kosmetika - p. Če-
merková • Kovomat - Valach Ivan • Krmivo pro psy - Kučerovi • Lehký Radek 
• Lékárna - p. Bauerová • M.K. QUATRO - Ferik Lukáš • manželé Bognerovi 
• manželé Budínovi • manželé Formanovi • manželé Kopečkovi • manželé Po-
korní • manželé Růskovi • manželé Růžičkovi • manželé Stejskalovi • manželé 
Švehlíkovi • Masiko s.r.o. • Mat-Trans - Matyšek Karel • Matyšek Milan • Me-
trový textil Nejedlá • Formann Michal • Drlík Miroslav • Miroslavské strojírny 
s.r.o. • Moreau Agri s.r.o. - Pivoda Jiří • MUDr. Kellnerová Ludmila • MUDr. 
Klejdusová Anna • MUDr. Kohoutková Dana • MUDr. Svoboda Miroslav
• MVDr. Hošek Karel • Nejedlý s.r.o. • Obchodní dům Vojkůvkovi • Optika 
- p. Semotamová • Mgr. Palata Karel • PE-PE NÁBYTEK - manželé Otřísalovi 
• Plemenáři - Ing. Pavlík • Pneuservis Hrubý • Počítačová technika - Vlček 
Otakar ml. • Pojišťovací kancelář Kolmanová • Potraviny Večerka - Vyžrálková 
Bohumila • Restaurace Slavie - p. Schlesinger • Revent • Soukromý zemědělec 
- p. Lorenc • Sportovní potřeby, kola - Antl Vít • Stamik - Mikoláš Stanislav
• Statek Miroslav - Drůbežárna • Stavební firma Miloš Ryšavý • Stihl - p. 
Halášek Tabac - Šmídová • TETA Drogerie - Černá Eva • Truhlářství Lorenc 
Miroslav • Uhříková Jiřina • Vyrtex - p. Počarovská • Zámečnictví - manželé 
Krejčovi • ZD Miroslav

Úspěšná ZUŠ Alfonse 
Muchy v Ivančicích

Kompletní rekonstrukce budovy školy trvala s vynucenými přestávkami a za 
provozu téměř tři roky. Slavnostně byla zakončena v říjnu 2006. V kvalitnějším 
prostředí, a hlavně v klidu, se pak už mohli věnovat učitelé a jejich svěřen-
ci  hudbě, výtvarnému i tanečnímu umění. Obecný úbytek dětí se v počtu žáků 
v tomto školním roce neprojevil, spíše naopak, zájem o studium vzrostl, a to 
zvláště ve výtvarném oboru. 

V únoru škola hostila v obnovených prostorách téměř stovku soutěžících 
okresního kola Národní soutěže ZUŠ v komorní hře dřevěných dechových ná-
strojů. Za ivančickou školu letos soutěžily 4 flétnové soubory, v Kuřimi soutěžil 
soubor žesťový a smyčcový, ve Veselí nad Moravou dechový orchestr. Všechny 
soubory byly náročnými porotami dobře oceněny (2., 3. místa).

Během celého školního roku připravili učitelé se svými žáky více než 40 ve-
řejných vystoupení: pravidelné „měsíční“ žákovské koncerty, vánoční koncerty. 
Učitelský koncert bývá pravidelně při příležitosti svátku učitelů, absolventský 
koncert žáků měl na progranu i méně častou nástrojovou kombinaci - Haydnův 
Koncert D dur pro dva klavíry. V květnu se uskutečnila i tradiční vystoupení 
ZUŠ pro základní a mateřské školy a žáci hudebního oboru spoluúčinkovali
na koncertě Ivančického pěveckého sboru.

Mimořádně aktivní byl dechový orchestr školy „Bobrava“. Pochvalu si jis-
tě zaslouží obětavost a vytrvalost všech členů orchestru už jen s ohledem na 
množství vystoupení, která letos připravovali: např. adventní koncerty, Národní 
soutěž ZUŠ, hry na akcích, pořádaných městy a obcemi nebo účast na přehlíd-
kách dechových orchestrů. 

Pozvánka na červnové akce školy:
•• 7. 6. v 16.30 hod. - Vystoupení hudebního a tanečního oboru v Besedním 
domě v Ivančicích.
•• 8.6. v 17.00 hod. - Vernisáž výroční výstavy výtvarného oboru „Já - člověk, 
my - lidé“ v Památníku A. Muchy v Ivančicích. Výstava potrvá do 24. června.
•• 12.6. v 19.00 hod. - Slavnostní žákovský koncert v sále ZUŠ v rámci 
festivalu Concentus Moravice při příležitosti 550. výročí hudebního školství 
v Ivančicích. Nejstarší písemná zmínka o pěstování hudby je v ivančické 
městské knize doložena roku 1457! Souvisí se školou zřizovanou při faře 
v každém významném městě. Zaznamenává povinnost ivančického rektora 
vychovávat žáky, aby svým chorálním zpěvem zkrášlovali bohoslužbu…
•• 18.6. v 17.00 hod. - Koncert žáků v kulturním domě v Dolních Kounicích.
•• 20.6. v 17.30 hod. - Koncert žáků v tělocvičně ZŠ v Neslovicích.
•• 21.6. od 9.00 hod. - Den hudby na nádvoří před školou a den otevřených 
dveří v ZUŠ. Tradice slavit tento svátek hudbou provozovanou v ulicích vznikla 
ve Francii. Vystoupí žáci hudebního i tanečního oboru, zájemci si mohou 
prohlédnout školu.
•• 21.6. v 17.00 hod - Vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru 
v Pravlově.
•• 22.6. - 24.6. - Výstava výtvarného oboru v synagoze v Dolních Kounicích 

 Na závěr školního roku děkujeme všem učitelům i žákům za jejich práci, 
příznivcům uměleckého vzdělání děkujeme za podporu a všem přejeme krásné 
prázdniny či dovolenou.              Dagmar Fialová 

Omluva redakce
 V Zrcadle 9/07 ze dne 4. května byl otištěn příspěvek Mgr. Hany Schnablové 

o návštěvě holandských studentů v moravskokrumlovském gymnáziu. Článek 
obsahoval pravopisné a stylistické chyby, které v žádném případě nebyly ob-
saženy v dodaném textu. Chyby se do textu dostaly při opisu a sazbě článku
a nebyly tedy chybami autorky článku.                        Marek Pečer, šéfredaktor

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• st 6.6. ve 20.00 ŠTĚSTÍ NA DOSAH
  Drama USA
• so 9.6. ve 20.00 GOYOVY PŘÍZRAKY  
• ne 10.6. v 18.00 Historické drama Španělska, USA
• st 13.6.v 18.00 MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
  Rodinný fantastický film USA
• so 16.6. ve 20.00 VRATNÉ LAHVE
• ne 17.6. v 18.00 Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• st 6.6. ve 20.00 ROCKY BALBOA
  Drama USA
• ne 10.6. ve 20.00 OBSLUHOVAL JSEM   
  ANGLICKÉHO KRÁLE
  Komedie ČR
• st 13.6. ve 20.00 KRVAVÁ SKLIZEŇ
  Horor USA
• ne 17.6. ve 20.00 VLAJKY NAŠICH OTCŮ 
  Válečný film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 9.6.v 19.00 BITVA U THERMOPYL
  Film USA
• ne 10.6.v 19.00 SVĚTLA V SOUMRAKU
  Film Finsko
• so 16.6.v 19.00 ATENTÁT V AMBASSADORU
  Film USA  
• ne 17.6.v 19.00 PAST NA ŽRALOKA
  Film USA/Korea

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• ne 3.6. ve 21.30 HANNIBAL - ZROZENÍ
  Drama USA
• pá 8.6.ve 21.30 PRÁZDNINY PANA BEANA
  Komedie V. Británie
• so 9.6. ve 21.30 CASINO ROYALE
  Akční film V. Británie, USA, ČR
• pá 15.6. ve 21.30 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
  Film ČR
Změna programů vyhrazena.

Obec Dolní Dubňany zve všechny příznivce dechové hudby na 

21. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
v neděli 3. června od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti v Dolních 

Dubňanech. V programu vystoupí 6 dechových hudeb a mažoretky
ze ZŠ D. Dubňany. Pořadem provází Pavel Jech. Vstupné 100 Kč.

DDM M. Krumlov, divadelní spolek Bezgest, Výchovný ústav,
Skauti a TJ Sokol zvou děti i dospělé na oslavu dne dětí

POHÁDKOVÝ LES
ANEB ZAPARKUJTE DĚTI V PARKU
 3. června od 13.00 - 17.00 hod. v prostorách zámeckého parku.

Pohádková soutěžní stanoviště za báječné odměny, posezení
u táboráku s opékáním, rodinný běh zámeckým parkem, skákací 

hrad, vystoupení skupiny historického šermu Taranis, mobilní lanové 
překážky z lanového centra Proud Brno. Občerstvení zajištěno.

Kulturní programy
4. - 17. 6. 2007

Město Miroslav a Základní umělecká škola Miroslav pořádají
pod záštitou starosty města Ing. Augustina Formana

MIROSLAVSKÝ KLÍČ 2007
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
neděle 17. června v Letním kině Miroslav ve 14.00 hodin 

Vystoupí: Polanka, Dubňanka, Pálavanka, Vysočinka, Túfaranka. 
Pořadem provází Pavel Jech.

Při nepřízni počasí se akce uskuteční v kulturním domě.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 80 Kč.

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 30. 6. 2007

9. ROČNÍK HUMANITÁRNÍ AKCE
BĚH TERRYHO FOXE

Závod je nesoutěžní a může se jej zúčastnit každý bez rozdílu věku 
a pohlaví. Za příspěvek, který je použit na výzkum léků proti rakovině, 

dostanete upomínkový předmět dle výše příspěvku.
• 13.00 hod.sraz účastníků • 13.30 hod.házená „starých pánů“ 

Padochov - Zbýšov • 14.30 hod. prezentace BTF • 15.00 hod. start 
BTF • 15.30 hod.aerobic - vystoupení DDM Oslavany • 16.00 hod. 

ukázka vystoupení vojenského hist. klubu Kentaur a motorkářů Šum 
pístu • 14.00 hod. je pro děti přichystán koňský povoz a skákací 

nafukovací hrad. V sále Sokolovny bude výstavka kreseb žáků ZŠ
na téma BTF. Po celou dobu akce bohaté občerstvení
• 18.00 hod. vystoupení trampské skupiny Pumpaři.

 Odpoledne je vyhrazeno nejen sportu, ale i zábavě a proto naše 
pozvání patří všem občanům z celého okolí. Přijďte nás podpořit

v boji proti rakovině. Nikdo z nás nevíme, kdy tuto pomoc nebudeme 
potřebovat sami. Výbor TJ Sokol Padochov.

Vedení ZŠ Ivančická srdečně zve bývalé zaměstnance ZŠ,
rodinné příslušníky žáků a širokou veřejnost na 

OSLAVY 25.VÝROČÍ OTEVŘENÍ 
ŠKOLY A ŠKOLNÍ AKADEMII
pátek 15. června 2007 v 16.30 hodin v atriu školy.

Otevření nového bezbariérového přístupu do atria, bohatý program 
žáků školy, hudební skupina Shark. Po ukončení zábavné atrakce

pro děti, setkání s učiteli ze St. Leonhardu, možnost prohlídky školy.
Výstava Moravskokrumlovské školy se představují...

Galerie Knížecí dům na nám. TGM do 27. června 2007.
Všichni jste srdečně vítáni.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 6.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviale 2007. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ivančice. Roman Janál - baryton, Václav 
Golonka - varhany, J. Brahms, M. Surzyński, A. Dvořák. Vstupné 140 a 80 Kč.
• 9.6. - 24.6. - Výstava výtvarného oboru ZUŠ Ivančice „Já - člověk, my - lidé“.
 Galerie Památníku A. Muchy. Vernisáž  8.6. v 17.00 hod.
• 14.6. v 19.30 hod. - Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviale 2007.
Akademia Quartet, Karel Košárek - klavír, B. Martinů, B. Bartók, A. Dvořák, 
Besední dům Ivančice, Vstupné 140 a 80 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• červen - výstava „Moravskokrumlovské školy se představují“. Galerie 
Knížecí dům M. Krumlov, nám. TGM 40, výstava potrvá do 27. června.
• červen - výstava výtvarné práce žáků SOŠO a SOUŘ, Městský úřad 
M. Krumlov - chodba v 1. patře, výstava potrvá do 25. června.
• 4.6. v 17.00 hod. - II. absolventský koncert. Galerie Knížecí dům M. 
Krumlov, nám. TGM 40.
• 4.6. v 19.30 hod. - Koncert Škampova kvarteta. XII. Mezinárodní hudební 
festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE zámek - Slovanská epopej,
M. Krumlov, předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, vstupné 140 a 80 Kč.
• 7.6. v 17.00 hod. - Závěrečný koncert tanečního oddělení, Slovanská epopej.
• 8.6. v 10.00 hod. - Předávání cen. Školní literárně - výtvarná soutěž, sál 
MěKS M. Krumlov, Břízová ul. 254.
• 9.6.  - zájezd do Českého Krumlova - „Sluha dvou pánů“.
• 11.6. v 17.00 hod. - Koncert. Vystoupí žáci ZUŠ M. Krumlov, XII. MHF 
13 měst CONCENTUS MORAVIAE. Galerie Knížecí dům M. Krumlov.
• 12.6.v 18.00 hod. - Beseda „Jak Fotografovat“. Přednáší Josef Kristián, KD 
MěKS M. Krumlov, Břízová ul. 254.
• 12.6. v 18.00 hod. - Přednáška „Bezpečnost silničního provozu“. Sál MěKS 
M. Krumlov, Břízová ul. 254.
• 13.6. v 19.30 hod. - Koncert dechové hudby „Naše kapela“. Sál MěKS
M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 16.6. - Zájezd na koncert Ondřej Havelka, Melody Makers a K. Košárek (klavír), 
letní kino Boskovice, závazné přihl. na MěKS do 11.6. Tel.: 515 322 225.
• 17.6. v 17.00 hod. - IV. hudební podvečer. Vystoupí Ansambl H. Halířové 
- Supové, zámek M. Krumlov, Slovanská epopej. 
• 18.6. v 18.00 hod. - Koncert. Vystoupí pěvecký sbor Kantiléna Jakub Klecker 
- sbormistr, XII. MFH 13 měst CONCENTUS MORAVIAE, vstupné: 120 a 80 
Kč, zámek M. Krumlov, Slovanská epopej, předprodej v IC, tel.: 515 321 064.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 9.6. ve 13.00 hod. - Babské hody, 1.ročník, Odpolední program s dech. 
hudbou Sokolka ze Šakvic v 16.00 hod. před kulturním domem, večerní zábava 
odstartuje ve 20.00 hod. Kromě dobré zábavy ochutnají hosté domácí pečivo, 
jehož výstavu připravili pořadatelé v předsálí kulturního domu.
• 10.6. v 9.00 hod. - Boží tělo. Mše na náměstí u sochy sv. Floriána, po mši 
půjde procesí kolem domu s pečovatelskou službou do chrámu sv. Petra a Pavla. 
• 13.6. v 10.00 hod. - Ocenění nejlepších žáků ZŠ. Na radnici.
• 17.6. ve 14.00 hod. - Miroslavský klíč. Přehlídka dechových hudeb v letním 
kině. Přehlídku bude uvádět Pavel Jech. V případě nepříznivého počasí se 
festival uskuteční v kulturním domě. 

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 1.6. - 3.6. - Dětský víkend v Oslavanech. Kult. a sport. akce pro děti. Bližší 
info na letáčcích. Pořádá DDM, TJ - klub motorkářů a aerobic klub, SDH, Klub 
vojenské historie Kentaur, Junák, ZŠ, MŠ, KIS.
• 17.6. v 15.00 hod. - Den hudby na zámku. Vernisáž výstavy prací žáků VO 
ZUŠ  Oslavany ve výstavních prostorách sýpky oslavanského zámku. Zahájí 
žáci pěveckého oddělení ZUŠ Oslavany. V 16.00 hod. koncert žáků HO, 
dětského pěveckého sboru, komorního orchestru a pěveckého seskupení Siren 
v zámecké kapli. 

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
•22.7.- 28.7. - Fit týden 2007. Sportovně relax. týden pro ženy a dívky. 
Ubytování v hotelu Fomanka Hustopeče v prostorných dvojlůžkových pokojích 
s možností přist. s vlastním soc. zařízením. V blízkosti moderní koupaliště, hřiště 
na beachvolejbal, tenisové a volejbalové kurty s večerním osvětlením. V  ceně 
pobytu je snídaně, možnost stravování v přilehlé restauraci. Cena 4.000 Kč za 
lůžko, 3. 300 Kč za přistýlku, v ceně je zahrnuto 6x ubytování, 6x snídaně, cvičení 
v tělocvičně, služby lektorek a delegáta, uvítací večer ve vinném sklípku.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 8.6. ve 20.00 hod. - Noční stezka odvahy. Noční cesta strašidelným lesem pro 
všechny odvážné kluky a holky. Ivančice, park Réna, poplatek 20 Kč/dítě. Při 
nepříznivém počasí se akce nekoná!
• 12.6. v 17.00 hod - Šperky z korálků. Náhrdelníky, náramky, náušnice, 
přívěšky. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč + materiál. Nutné 
se předem přihlásit.
• 14.6. v 16.00 hod. - Odpoledne s pohádkou. Zábavné odpoledne pro 
všechny, kteří mají rádi pohádky. Tentokrát na vás čeká Karkulka se spoustou 
pohádkových úkolů a pěkných dárků. Pojďte s námi do pohádky! SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč/dítě.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 3.6. od 9.00 hod. - Sportovní soutěžení. Dům dětí a mládeže Oslavany 
a Základní škola Oslavany zve všechny děti a rodiče, za školou - sportovní 
areál: jízda na dopravním hřišti (vozidla s sebou), jízda zručnosti, malování na 
chodník, atletické a zábavné soutěže, občerstvení a ceny zajištěny. Od 14 hod. 
na zahrádce Dělnického domu soutěže a hry pro děti, táborák, k poslechu a tanci 
hraje skupina Tremolo. Pořádá Junák Oslavany a KIS Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 8.6. - 10.6. - Setkání VHT na Babách (31. ročník). Vhodné pro začátečníky 
i pokročilé, možnost stanování. Účast samostatně (doporučujeme v sobotu, 
linkovým autobusem v 8:33 hod. Ivančice - Mohelno do Lhánic, dále po 
vlastním značení na místo srazu u řeky Jihlavy), popř. s oddílem TOM Ivančice. 
(Odjezd autobusem v pátek v 19.35 hod. z Ivančic, Oslavanské ulice a návrat
v neděli zvláštním autobusem přibližně v16.30 hod., vede Ing. Drozd).
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

V Ivančickém zpravodaji v roce 
1974 popsal autor příběh, který se 
stal v Neslovicích v polovině 18. 
století. V té době se v Neslovicích 
nestavělo, ale zato každou chvíli 
vyhořelo nějaké stavení a lidé 
s obavami čekali, kdy jim shoří 
střecha nad hlavou. Bylo jasné, 
že ohně nevypukly náhodou. Ale 
kdo je zakládá a proč, to se dlou-
ho nevědělo, dokud se nepodařilo 
chytit žháře, vlastně žhářku přímo 
při činu. Požáry měly zajímavou 
příčinu.

V obci byly založeny sklady 
stavebního dřeva a dřevo se dobře 
prodávalo. Se dřevem šli i lidé, 
tesaři, kteří dřevo na místech zpra-
covávali. Díky možnosti výdělku 
se hodně mladých mužů věnovalo 
tesařskému povolání. 

Jedním z nich byl Matěj z hor-
ního konce vesnice, syn sice ze 
selské rodiny, který ale neměl 
možnost převzít hospodářství. Vy-
učil se proto tesařem. Jako tovaryš 
spoléhal zprvu na práci v obci a po 
získání zkušeností začal chodit za 
prací i do vzdálených míst. Díky 
odbytu dřeva po jižní Moravě a 
dokonce v Dolním Rakousku sice 
dost vydělával, ale to zase zname-
nalo odloučení od své milé. Tou 
byla Mariana, dcera baráčníka, 
nejstarší ze 6 dětí, sloužící v tom 
čase v Dolních Kounicích. Stávalo 
se, že přišla ze služby domů, ale 
s Matějem se nepotkali, protože 
ten byl za prací mimo Neslovi-
ce. To se nelíbilo Marianě ani 
Matějovi. Tehdy dostala Mariana 
nápad, jak zajistit svému milému 
dostatek práce a ještě k tomu doma 
v Neslovicích. 

Zanedlouho začaly v Neslovi-
cích hořet chaloupky a bylo zřejmé, 
že ohně jsou zakládány úmyslně. 
Matěj mohl pracovat doma, obnova 
vyhořelých domků mu zajišťovala 
dostatek práce a za nedlouho měli 
mladí i dostatek prostředků, aby 
pomýšleli na svatbu.

Nevíme, jako dlouho se Marianě 
dařilo tímto způsoben zajišťovat 

práci svému milému, ale její čin-
nost byla ukončena díky bdělosti 
místního hlásného Šebína. Jedné 
noci při pochůzce za humny se 
jeho pes náhle zastavil a hlásný 
si všimnul tmavé postavy, která 
došla ke stodole souseda Zoufa-
lého. V krátké době nabyla matná 
zář jasnějšího rudého jasu a hlás-
ný poznal Marianu, právě když 

žhavými uhlíky zakládala další 
oheň. S pomocí psa ji zastavil a 
odvedl do obecní šatlavy a hned 
ráno hlásil celý případ rychtáři 
panu Emingerovi. Ten ihned ráno 
odeslal Marianu vrchnostenskému 
úřadu a současně poslal dopis 
s vysvětlením celé záležitosti. 
Během dopoledne byla Mariana 
odvedena a uvězněna do sklepního 
hradního žaláře.

Vrchnostenským soudem po 
schválení rozsudku Knížetem 
Karlem Maximiliánem z Ditrich-
štejna byla Mariana odsouzena 
k trestu smrti upálením. Rozsudek 
nad žhářkou byl vykonán ke konci 
měsíce dubna 1757 na kopci Staré 
hory u Německých Bránic. Soudu 
byl přítomen jako spoluúčastník 
milenec Matěj. Ten přísahou po-
tvrdil, že o činech žhářství své
snoubenky Mariany nevěděl, Byl 
osvobozen, ale ne úplně. Byl na-
verbován na vojnu k dvanáctileté
vojenské službě. Tak skončil pří-
běh lásky dvou mladých lidí, jak 
jej zaznamenal pan Karel Patočka. 

Rodiče vyprávěli dětem často 
příběhy o čarodějnicích, o jejich 
moci a do vyprávění vsunovali 
tento příběh o Marianě - žhářce. 
Aby se ohněm znemožnila činnost 
čarodějnic, pálí se dodnes v před-
večer 1. května na mnoha místech 
ohně. Ale ví účastníci těchto akcí, 
proč tomu tak je?

Skutečnost příběhu o Marianě 
byla dost odlišná. Na 48 listech, 
většinou psaných v němčině, je 
popsán průběh soudního řízení 
s Marianou Kvapilovou. Byla od-
souzena ke smrti upálením za živa 
a byla to poslední vykonaná popra-
va na Šibeničním vrchu v Dolních 
Kounicích. Listina - ortel smrti - se 
nachází ve Státním archivu v Brně.

V soudním řízení u Hrdelního 
soudu v Dolních Kounicích bylo 
zjištěno, že již v roce 1750 byla 
Mariana vyšetřována u Hrdelního 
soudu ve Velkém Meziříčí pro 
podezření z krádeže a bylo proká-
záno, že se paklíčem vloupala do 

dvora u Ivančic a tam ukradla 15 
zlatých. Při této krádeži ji pomáhal 
nějaký „bandita Francek z Neslo-
vic“, s nímž v jiných případech 
ukradla ještě 600 a 440 zlatých.

V jejím případě nastala čilá 
korespondence soudu ve Velkém 
Meziříčí a Velké Bíteše. Hejtman 
Brněnské kraje pak k případu 
oznamuje:

„…shledáno, že mezi třiceti pří-
pady v měsíci srpnu zjištěno bylo, 
že jistá zbojnická banda zapálila 
v Neslovicích hospodu, od níž 
čtyři selské usedlosti chytily a byly 
zničeny ohněm. Jeden účastník 
této zbojnické bandy byl předán 
pro spáchanou krádež Hrdelnímu 
soudu v Dolních Kounicích. Proto 
nechť kounický Hrdelní soud zdej-
šímu krajskému úřednímu odděle-
ní s použitím všech donucovacích 

prostředků ihned potřebné zařídí 
a vypátrá místa, kde se ti lumpové 
zdržují a jejich bydliště oznámí. 
Jakmile budou škody požárem 
vzniklé zvláštní komisi zjištěné, 
bude ihned možno lupičskou ban-
du řádně stíhati a potrestati.“
Podpis – hejtman Brněnského kraje.

Od Krajského soudu v Brně pak 
Hrdelní soud v Dolních Kounicích 
obdržel instrukce ve spise, který 
obsahoval i pokyny pro soud ve 
Velké Bíteši

„Mariana Kvapilová byla již v r. 
1751 vyslýchána u soudu ve Velké 
Bíteši. Nutno prošetřit, zda Marie 
Kvapilová byla při založení požáru 
ve spojení s uprchlíky a to: První 
byl Francek z Křížanova, druhý 
Honza nebo Jan z Velkého Me-
ziříčí a třetí Josef zvaný z Osové 
nebo Bíteše. Dále zjistit, jak ona 
vyšetřovaná ten den až do noci 
před vypuknutím požáru se třemi 
divochy dům obcházela“.

„...Když pak by vyšetřovaná Ma-
riana Kvapilová sama zdlouhavě o 
účastenství na žhářství a společen-
ství s viníky vypovídala, budiž ji 
připomenuta mučírna a představa 
černé komory a všemi donuco-
vacími k tomu prostředky. Potom 
nechť následuje odděleně výslech 
zúčastněných na činu… .“

 Po celý rok podával dolnokou-
nický Hrdelní soud dotazy k sou-
dům ve Velkém Meziříčí, Velké 
Bíteši a žádosti o další instrukce 
u Krajského soudu v Brně. Nako-
nec v dubnu 1753 žádal kounický 
soud Apelace na hradě Pražském
o právnické posouzení činu Mari-
any Kvapilové. Apelační soud po-
dal kounickému soudu pokyn, jak 
posuzovat z právnického hlediska 
provinění Kvapilové, neboť za své 
činy zasluhuje trest smrti.

Více jak rok byly Apelačnímu 
soudu do Prahy zasílány různé žá-
dosti o zmírnění trestu Kvapilové. 
Jménem občanů tak činil rychtář, 
primátor a čtyři radní z Dolních 
Kounic. Rovněž občané z Velké 

Bíteše prosili o zmírnění s přihléd-
nutím k polehčujícím okolnostem 
u souzené. Právník N. Beryn upo-
zorňoval Apelační soud, že jmeno-
vaná byla k činu naváděná pobudy, 
kteří všechno popřeli..

Také právník dolnokounického 
Ditrichteinského panství připo-
mínal, že Kvapilová jednala pod 
nátlakem dvou mužů, zvláště 
v Neslovicích, jak při krádeži, tak
i při zapálení hostince. Proto žádal 
o zmírnění trestu pro Kvapilovou.

Na všechny tyto žádosti odpo-
věděl Apelační soud, že nelze vy-

hovět s odvoláním na ustanovení § 
18 řádu pro hrdelní soudy a vydal 
dne 18. února 1754 následující 
rozsudek smrti.

„…Jménem a na místě Její Mi-
losti římské císařovny, v Germánii, 
Uhřích a Čechách, královny, Paní, 
paní nejmilostivější, president, 
vícepresident a údy Její Milosti 
nad Apelacemi na hradě Pražském 
zřízeném, a v městě Kounicích 
v markrabství Moravském tu od 
práva zřízeném.

Marie Kvapilová, při témže 
právu pro žhářství souzená, při níž 
vyšetřováním ve vězení své jiným 
opakovaným dobrovolným přizná-
ním pro takový trest a pohoršivé 
jednání své jiným pro výstrahu a 
sobě za dobře zasloužený trest:

 Na hranici dříví postavena
 Ke kolu přivázána
 tak za živa - pálena
 býti má podle práva.
Na potvrzení pečeti Její císařské 

a královské Milosti, jest zapečetě-
na. Actum na témž hradě Pražském 
18. dne měsíce února Léta Páně 
1754.“

Podepsáni: Josef Vilém, hrabě 
z Nostiky a Jan Jakub Smrkovský

Trest na Marianou Kvapilovou 
měl být proveden dne 4. dubna 
1754. Avšak ještě počátkem srpna 
byl ortel v Dolních Kounicích od-
dalován a až teprve dne 16. srpna 
oznámil kounický Hrdelní soud 
datum popravy, a to na 21. srpna 
1754 v pravé poledne.

Takový byl konec Mariany Kva-
pilové. Založení požáru v Neslovi-
cích bylo jen zástěrkou pro loupeže 
konané během požáru na jiných 
místech vesnice. Z dokumentů není 
zřejmé, jak dopadli její společníci. 
Vzhledem ke krutému potrestání 
Mariany je zřejmé, že ani oni ne-
unikli spravedlnosti a zcela určitě 
byli popraveni.               Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY:
•  Ivančický zpravodaj č. 7 a 
8/1974 • Informace z archivu M. 
Říháčka z Dolních Kounic

Jak to bylo s Marianou

Na hranici dříví postavena,  ke kolu přivázána,  za živa pálena...

♣ Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i Vy podělit s Vaším receptem, neváhejte a zašlete 

nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, 
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo 
602 782 240. Je jedno zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Upálení zaživa - Rozsudek hrdelního soudu byl mnohdy krutý. 

Co vařily naše babičky?
Znojemsko jako region bylo vždy zemědělsky zaměřeno, ale i při-

lehlé destinace, které se dají specifikovat jako Jihozápadní Morava, 
která je vymezena v rozsahu okresů Znojmo, Třebíč a zahrnuje his-
torické území Moravy a částečně i okresu Brno-venkov. Zeměpisně 
toto území přibližně odpovídá regionu moravské části Českomorav-
ské vrchoviny a na ní navazující roviny až k v reliéfu vyčnívajícím 
Pálavským vrchům. Jednotlivé regiony se ovšem liší svým terénem, 
podnebím, přírodou i národopisně. Můžeme říci, že každá oblast má 
svou zvláštní mentalitu a to i co se jídla týče. A právě typicky pěsto-
vané zemědělské plodiny určovaly, co se bude jíst. Co že to vlastně 
naše babičky vařily? Doba byla těžká, takže se zjednodušeně dá říci 
„co dům dá“, ale i zahrádka, záhumenka nebo políčko, protože ne 
každý měl hned velký statek. Například dřívější vaření v Horních 
Dunajovicích a jména jídel v dialektu jsou dnes už mladé generaci 
málo známá. Tak například sometky byly knedlíky s povidlovou 
omáčkou, koláčke zase knedlíky naplněné třešněmi nebo švestkami. 
Kromě toho připravovaly hospodyně i další, dnes skoro zapomenutá 
jídla jako například kondrfále (škubánky), grenatýr-marš (hrách se 
zelím), nekesánke (placky z bramborového těsta pečené na plotně), 
řepance (pekáče z čerstvého kynutého těsta naplněné řepou), devíti-
děrník (bramborová kaše), škrtění chlapíci (šlejšky). Uvedená jídla
z ovoce, řepy a brambor, které uměly připravit staré hospodyňky, 
přišla jistě náramně vhod za válek a v době nedostatku. Je jasné, že i 
v malém hospodářství se něco chovalo. Drůbež, králíci, kozy, ovce, 
a ti, co mohli, také prasátko nebo kravku. Domácnosti si tak masem 
(které nebylo tak časté jako dnes) vylepšovali jídelníček. A tak
uvádíme některé recepty.                                                           /mask/

Bohutický Šormajzl
Co budeme potřebovat: hrnek hrachu, hrnek fazolí, hrnek krup, 

sůl, větší cibule, uzená krkovice 500g. 
Postup: Hrách, fazole, kroupy uvaříme do poloměkka, osolíme 

smícháme a dáme do zapékací misky spolu s uzeným masem a osma-
ženou cibulkou. Dáme do trouby na 40 minut při teplotě 200 C°. 
Podáváme s kyselou okurkou a černým chlebem. 

Doporučení: známé jsou i varianty s bramborami, krupicí a škvarky.
                                 Recept dodal Pavel Štefka z Bohutic 

Zapékané brambory v alobalu se zeleninou
Co budeme potřebovat: Brambory asi 1 kilogram (zaleží jaký 

máte hlad), vepřové maso 500g. (vhodný je bůček, ale kdo chce, 
může použít i libové části), 2 větší cibule, 1 paprika, 1 rajče ale i 
kořenová zelenina, dle chuti česnek a grilovací koření, sůl. 

Postup: Do alobalu naskládáme na kolečka nakrájené a oloupané 
brambory, na ně položíme plátky masa a zeleninu, ochutíme a okoře-
níme. Položíme na plech a pečeme v troubě asi 3⁄4 hodiny při teplotě 
200C.                               Recept dodala Marie Francová z Miroslavi 

Pohádkový les 2007
Prosluněná neděle 27. května byla jako stvořená pro oslavu svátku 

všech dětí. Na tento den připravilo Středisko volného času Ivančice 
tradiční Pohádkový les. Tentokrát s podtitulem „S kouzelnou televizí 
do říše pohádek“ Už od půl druhé čekali na děti na pódiu v parku dva 
královští kašpárci, kteří vítali všechny příchozí a krátili jim čekání
na 14 hodinu, kdy byl Pohádkový les oficiálně zahájen. 

Rodiče s dětmi se pozdravili s Večerníčkem, který je pustil kouzelnou 
televizí do pohádkové říše, kde potkali spoustu známých pohádkových 
postaviček. Na každém z osmnácti stanovišť byl připraven jednoduchý 
úkol. U princezny ze mlejna houpaly v kolébce Terinku a za odměnu 
získaly preclík. U Macha a Šebestové hubily bacily kladívkem. Na stano-
višti pohádky S čerty nejsou žerty ti odvážní převažovali na váze Dorotu 
kamínkem, Harry Potter je učil hrát famfrpál. U krtečka klepaly koberec, 
Júhelákům pomáhaly chytit zlobivého Mufa do síťky, se Saxanou čarovaly 
králíkům proužky, s princeznou Jasněnkou čistily střevíce zlé čarodějnici, 
opičce Žofce a zvířátkům pomohly postavit novou zeď u ZOO s dědou 
Mrazíkem obíhaly Nastěnku u stromečku. K těmto již notoricky známým 
postavičkám letos přibyly i úplné novinky jako je Anděl páně, kde děti 
pomáhaly čertovi a andělu Petronelovi třídit zlobivé a hodné děti, Med-
víkovi Pů nasbíraly medík, u Aut si jako Blesk nebo Burák zkusily závod
o zlatý píst, s Asterixem a Obelixem ochutnaly kouzelný nápoj a přenášely 
kameny, Šrekovi vybraly nevěstu, s Vinetouem nakrmily koníky senem
a dokonce na ně čekal i Pirát z Karibiku. Za každý splněný úkol získaly 
děti od pohádkové postavičky razítko. Po sesbírání všech razítek navštívi-
ly Princeznu Arabelu a krále Hyacinta, kteří je za odměnu nechali vybrat 
něco ze svého královského pokladu. 

Kromě pohádkové cesty byl pro všechny připraven bohatý doprovod-
ný program, kdy si každý přišel na své. Na tanečním parketu ve spodní 
části parku bavili děti kašpárci, kteří s dětmi tančili, soutěžili ve stavění
z kostek, malování domečků, navlékání korálek, nebo sbírání medu a také 
všem soutěžícím rozdávali spoustu sladkostí. Milovníci zvířat si zajez-
dili na koních jezdeckého oddílu Palma, malí i velcí nahoře na divadle 
vyráběli Večerníčka z lepenky a také zde mohli posedět a odpočinout si
u country skupiny Pumpaři. Na závěr ještě přišly pohádkové postavičky 
ke kašpárkům, rozloučily se s dětmi a všichni společně si zatančili.

Tato poslední květnová neděle se opravdu vydařila, letos se na Pohád-
kový les přišlo pobavit téměř 1000 návštěvníků.               /SVČ Ivančice/

Pamětní deska E. Beneše
/Moravský Krumlov/ Zajímavý podnět přišel na radnici v Morav-

ském Krumlově. Vedení města bylo požádáno, aby se ve městě umístila 
alespoň bysta k uctění památky prezidenta Edvarda Beneše, který je čest-
ným občanem města Moravský Krumlov. Tato skutečnost byla potvrzena 
a prozatím se uvažuje o instalaci pamětní desky.                             /mask/
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH. 
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty, 
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také 
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232, 
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, 
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 12/07 vyjde 15. června 2007, uzávěrka 12. června 2007. Navštivte www.zrcadlo.info - regionální informační server.

Auto - moto
koupím
•• karburátor na Simsona. Tel.: 
720 444 245.
prodám
•• Jawa 350, 640 nová STK, kot. brzda, 
cena  15.000 Kč. Tel.: 720 527 699. 
•• Jawa 175 v pojízdném stavu, cena 
2.500 Kč., rychlé jednání sleva. Tel.: 
721 021 889.
•• Honda Clr 125 , r.v. 99, nová STK, 
řetězová sada, brzdové destičky, olej, 
vh. do začátků, od 16 let, cena 37.000 
Kč. Tel.: 732 906 312.
•• Ford Escort 1,6, 16V combi, r.v. 
94, bílý, alu kola, dobré pneu + zimní 
na discích, cena 55.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 604 781 270.
•• Honda Accord 2,0i + LPG, sedan, 
r.v. 95, černá metal., najeto 222 tkm, 
okna a zrcátka v el., výkonné repro, 
pěkná, nutno vidět, cena 59.000 Kč. 
Tel.: 775 120 782.
•• Š bílé barvy, cena dohodou. Tel.: 
724 732 169 večer.
•• pojízdný Watrburg 353 + náhr. mo-
tor, převodovku a mnoho ND, cena 
3.500 Kč. Tel.: 608 123 574.
•• traktor dom. výroby, hydraulika
s pluhem. Tel.: 605 550 710.
•• benzínový rotavátor, plná záruka, 
cena 4.500 Kč, MK. Tel.: 720 527 699.
•• na Š Favorit přední čelo za 100 Kč,
nový přepínač blinkrů za 150 Kč. Na 
Lada prostř. tlumič výfuku z nerezu, 
nepouž. za 500 Kč.Tel.:724 690 907.
•• litá kola 15,4x112 na letních gu-
mách Dunlop, značně jeté, ale kola té-
měř nová, nitno vidět, cena 6.500 Kč
- komplet. Tel.: 775 120 782.
•• ND, nové topení na Š 120, venti-
látor topení na Avii, převodovka na Š 
Populár a starou Octávii, levá zadní 
lampa na Peugeot 405, Liaz přední 
měchy, Zetor čtyřválec čerpadlo, 
trubky, vtřiky. Tel.: 720 444 245.
•• ND na Pionýra, Jawu 175, 250
a CZ 175. Tel.: 721 021 889.
•• Avia 21.1, komplet. kabina 
(oprava podběhu nutná), 5.000 Kč; 
5-ti rychl. převodovka, 4.000 Kč;  
startér, 2.500 Kč; vstřikovací čer-
padlo, 2.200 Kč; chladič, 2.000 Kč;
na Š Favorit hlava válců, 1.000 Kč, 
dohoda možná. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18 hod.
•• 3 ks letní pneu 165/70 R13 + disky
na Felicia, najeto 12 tkm, 3 ks disk plech 
na Peugeot 106. Tel.: 724 400 427.
•• 2 ks nové letní pneu Barum Bra-
vuris, najeto 1.000 km,  205/50 R15, 
86V,  1.700 Kč/ks. Tel.: 736 473 153.

Byty - nemovitosti
•• RK Basta nabízí: DB 3+1 v Ivan-
čicích 1,3 mil. Kč, RD 1+1 v Polán-
ce  195 tis. Kč, RD 7+1 novostavba 
v Ivančicích 2,5 mil. Kč, DB 3+kk 
v D. Kounicích 1,4 mil. Kč, chata 
dřev. ve Střelicích u Brna 275 tis. 
Kč. RD 5+1 Pohořelice 2,25 mil. 
Kč. Tel.: 777 200 557.

•• družstevní byt 3+1 v MK, Sídliště. 
Tel.: 515 322 945 večer.
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 
737 981 363.
•• vyměníme obecní byt na Sídlišti
v MK 4+1 za menší. Tel.: 606 807 561.
•• RD 5+1 s bazénem a okrasnou 
zahradou nedaleko Pohořelic. Tel. 
775 214 919.
•• RD 3+1 v obci Stálky 12 km od Vra-
novské přehrady. Se zahradou a vjez-
dem do dvora. Ihned obyvatelný. Tel.: 
607 166 626.
•• vila v Tavíkovicích, 2 byty, 2 ga-
ráže, 2 dílny, 700 m2 obyt. plocha, 
před rekonstrukcí, 1.9 mil. Kč. Tel.: 
721 073 326
•• prodám nebo pronajmu garáž
u Lacrumu v MK. Tel.: 515 533 200.
 nabízím pronájem
•• cihlového bytu v Ivančicích, 2 + 
KK, velký ob. pokoj, pěkný výhled, 
dlouhodobě. Tel.: 728 461 900.
•• byt 1+1 s balkonem v Ivančicích, 1. 
poschodí, staré sídliště, volný od 1.6.
2007, nájem 5.700 Kč vč. inkasa.
Tel.: 607 241 321.
hledám pronájem
•• garáže v okolí MK Sídliště od 
června, nabídněte. Tel.: 775 120 782.

Stavba - zahrada
koupím
•• funkční stavební míchačku min.
na 2 kolečka. Tel.:724 912 299.
prodám
•• střešní tašku bobrovku asi 3.000 ks, 
cena 1,50 Kč/ks. Tel.: 606 255 806.
•• nové obložkové zárubně z Hornbachu 
od f. Solo, dub 60L, možno namontovat, 
cena 1.200 Kč. Tel.: 737 974 174.
•• 2 dubové pražce 2,5 m na garáž 
nebo pod., 2 traverzy 14 cm, 6,5 m. 
Tel.: 720 444 245.
•• stropní versalitové desky, imitace 
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• bílé dveře 70 cm, L, 600 Kč, 80 
cm L 2/3 prosklená (chybí sklo) za 
500 Kč, 60 cm L za 250 Kč a 60 cm 
zárubně kovové P za 350 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• míchačku tov. výroby na jedno 
kolečko, 380V, cena 3.000 Kč, 
Ivančice. Tel.: 737 974 174.
•• levně 550 ks nové křidlice Tondach. 
Tel.: 776 643 111.
•• okno zdvojené 210x150, 
zasklené, asfalt sudový 200 kg. 
Tel.: 515 252 530 večer.
•• starší pálená křidlice (jednofalc), 
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• tůje 20 - 30 cm, za 15 Kč/ks. Tel.: 
515 322 465 po 19 hod.
•• cirkulárku dom. výroby, motor 
výborný. SMS na tel.: 603 925 854.
•• skleněné dvoufalcové střešní tašky, 
6 ks za 1.000 Kč. Tel.: 607 836 217.
•• st. radiátory Komex 140x60 - 2800 
kw - 2 ks, 400 Kč/ks + 1x 70,x65 - 
1350 kw za 300 Kč.Tel.: 724 690 907.

•• unimo buňku, pěkná, cena dohodou. 
Tel.: 737 844 891.
•• nádrž na vodu 4.000 l., plechová. 
Tel.: 728 921 466.
•• sklolaminátová kruhová nádrž 
na vodu 300 l., průměr 75 cm, v:70
cm, 2 x boční vpusť, cena 1.000 Kč. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.

Vybavení domácnosti
prodám
•• světlou válendu s ÚP v dobrém 
stavu za 600 Kč, nový botník sv. 
barvy za 500 Kč, černou kancel. 
židli na kolečkách za 300 Kč, 
mikro. troubu bílou za 500 Kč, málo 
použitou. Funkční pračku Philco
za 300 Kč. Tel.: 515 322 945.
•• trojdílnou světlou skříň s nástavci, 
zasouvací dveře, téměř nová, 
210x150x60, lze složit, zachovalá. Nová 
termo bota dvojitá, taburet béžový, 
kostka, dřev. garnyže, 2 kolejničky, 
světlá i tmavá, pokoj. malý lust, psací 
stroj Consul, ruční mlýnek, lis na ovoce, 
vše levně. Tel.: 608 154 144.
•• levně sekretář tmavý z r. 48, 
prosklený, 1.500 Kč. Tel.: 732 615 485.
•• válendu s ÚP za 500 Kč. Tel.: 
607 642 399.
•• starší funkční průtokový ohřívač 
vody za 800 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.
•• kulatý stůl 96 cm, dvoulúžko 
rozkládací, sedací soupravu Harffa 
hnědé barvy + 2 křesla pěkná, málo 
používaná. Tel.: 724 400 427.
•• plynový vařič + 2 bomby, 12 
přepravek na 20 kg ovoce, levně.
Tel.: 605 023 427.
•• el. sporák Mora 3476 Superline, 
sklokeram. deska, v záruce, levně. 
Tel.: 608 154 144.
•• pračka Romo se ždímačkou, 
žehlička Eta napařovací, bicí hodiny 
Wajvar stolní, BRV Thomson uhl. 72 
cm, stříbrný, vysavač Eta, psací stroj 
Consul, pelíšky pro kočku a štěně, 
autorádio, prádelní koš proutěný, 
staré rádio, starší zn. hodinky Prim. 
Tel.: 605 776 380.
•• 2 noční stolky 500x500x290, třetina 
šufle, 2/3 úlož. prostor, světlé dřevo, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 737 306 857.
•• kuchyňský rozkládací stůl 
700x1110x740, olše + 3 čalouněné 
židle, pěkné, málo používané. Cena 
3.000 Kč. Tel.: 737 306 857.
•• rohovou sed. soupravu, barva  
meruňková, 280x170, nerozkládací. 
Velmi dobrý stav. Cena 4.000 Kč. Foto 
zašlu mailem. Tel.: 603 901 477.
•• jednolůžkovou postel s ÚP, zánovní, 
cena 700 Kč. Tel.: 776 770 636.

Elektro a elektronika
prodám
•• grafika ATI 9250 64MB za 400 Kč,
procesory AMD Duron 750, 1400 soc 
A za 200 a 400 Kč, trafo 300W za 200 
Kč, PC skříň za 200 Kč, repro Mc 
Crypt 2x 300W 3 pásmové za 1.100 
Kč. Tel.: 724 805 389.
•• orig. hry na PS2: Mercenaies (akční 
střílečka), Top Gun (let. simulátor), 
Mindgames (soubor log. her). Cena 200 
Kč/ks, Ivančice. Tel.: 774 509 694.
•• pračku s vrchním plněním Whirpool, 
málo používaná za 2.500 Kč, vířivou 
pračku za 500 Kč. Tel.: 737 677 671.

•• elektronické klávesy Casio se 
zdrojem ve výborném stavu. cena 
1.000 Kč. Tel.: 603 367 503.
•• TV OVP, úhl. 70 cm,barva stříbrná, 
100HZ, PIP (obraz v obraze), 3 roky
v provozu bez poruchy, jako nová. 
cena 9.000 Kč. Tel.: 723 189 854, 
736 225 724, po 19 hod. večer.
•• elektrickou troubu za 400 Kč. Tel.:
603 343 313.

Vše pro děti
prodám
•• dětskou houpačku, kovová kon-
strukce, do domu i ven, od 6 měsíců 
do 25 kg, červenomodrobílá, sedačka 
motiv zvířátek, málo používaná, pěk-
ná za 500 Kč. Tel.: 721 127 883.
•• sportovní kočárek šedočervený, po-
loh. záda, 5 bodové pásy, stříška, velký 
košík, nánožník, pláštěnka, starý 3 měs. 
Cena 2.000 Kč. Tel.: 777 167 619.
•• kočár pro dvojčata za 500 Kč, 
vh. na zahradu nebo balkon, modro-
bílá kostka. Tel.: 737 478 798.
•• oblečení po dvojčatech, holčičky, 
vel.: 0 - 1 rok, vše ve velmi dobrém 
stavu, možnost stálého odběru. Tel.: 
737 478 798.
•• rychlozavinovačky po dvojčatech 
s potiskem za 100 Kč/ ks, autosedač-
ku 0 - 13 kg záruka do 4/08 za 800 
Kč, šedé zimní fusaky za 300 Kč/
ks, dětskou vaničku za 100 Kč, vše
v dobrém stavu. Tel.: 739 093 394.
•• kočár po 1. dítěti, trojkombinace, 
zár. doba do října, barva vínověkrémo-
vá, pěkný stav, cena 2.300 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 739 093 394.
•• kočár pro dvojčata Deltim, barva 
sv. + tm. modrá, čtyřkombinace, vel-
mi zachovalý, cena dohodou, zimní 
fusaky zdarma. Tel.: 546 413 309, 
723 675 215.
•• dětskou sedačku na kolo, uchy-
cení na nosič + helmu za 250 Kč. 
Tel.: 606 341 555.
•• hluboký kočár Chicco za 800 Kč,
sportovní kočárek Hauck, modrý 
potisk za 1.200 Kč, autosedačku
0 - 18 kg, polohovací, modrá za 900 
Kč, vše ve výborném stavu. Tel.: 
722 809 947, 602 487 471.
•• dětský kočárek pro panenky, po-
loh. záda i  nohy, přehaz. rukojeť,
v dobrém stavu za 450 Kč + panenka
zdarma. Tel.: 724 709 650.
•• dětské kolo s přídavnými koleč-
ky, dětské kolo 2 - 6 let na banta-
nových kolech, děts. autíčko Tatra 
velká, Tel.: 605 776 380.
•• sport. kočárek skládací, 3 na-
fuk. kola, brzda, zvonek, polohov. 
stříška, potah šedo-fialový, jako 
nový, 1.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.
•• botičky do vody (možno i jako 
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie,
cena 200 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 h.

Zvířata
prodám
•• štěňata křížence retrívra a ridgebec-
ka, cena 500 Kč. Tel.: 739 519 189.
•• erdelteriér, zadám štěňátka po ro-
dičích sPP. Tel.: 603 578 021.
•• prase 170 kg za 5.000 Kč. Olbra-
movice. Tel.: 728 651 876.
•• štěňata šeltije (minikolie) bez PP, 
zlatá, vhodní k dětem, očkovaná, od-
červená. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
trikolor, očkovaná, odčervená, štěňata 
labradorů bez PP, smatanová, očkova-
ná, odčervená. Tel.: 732 765 649.
•• prase asi 150 kg, cena 28 Kč/kg. 
Tel.: 515 322 155.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• berana a jehňátka. Tel.: 724 732 169 
večer.
•• prase 140 - 150 kg, 26 Kč/kg živá 
váha. Tel.: 515 336 988.
daruji
•• štěňata křížence, rodiče k vidění, 
otec dobře cvičitelný, vh. k dětem
na dvůr, menší vzrůst, odběr konec 
června MK. Tel.: 607 630 682.
•• kotě, ihned odběr. Tel.: 723 464 040.

Služby
•• Plastová okna, předokenní rolety 
z PVC a hliníku, látkové rolety, 
silikonové těsnění oken a dveří. Ža-
luzie vertikální a horizontální, sítě 
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové 
dveře a laminát. podlahy, garážová 
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211. 
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Až 50.000 Kč na dobu 7 - 12 mě-
síců, hotovost až do domu, měsíční 
splátky, bez poplatku, dostupné 
také ID, ženy na MD, důchodci. 
Informace na tel.: 605 720 362.
•• Nebankovní půjčky pro ženy na 
MD, mladistvé od 18 let, pro pouze 
jednoho z manželů, lidé s min. 
příjmem (jisté peníze) a nově pro 
důchodce do 70 let. U nás má šanci 
každý - rychle, seriozně, bez poplat-
ku. Tel.: 777 044 033.
•• Levná dovolená na jižním Slo-
vensku v termálních vodách ve 
Velkém Mederu. Tel.: 596 953 978, 
777 811 617.
•• Výklad karet, diagnostika zdra-
votního stavu, taoistická numero-
logie, numerologie, automatická 
kresba. Prvních 30 klientů sleva. 
Tel.: 775 998 278.

•• Otevřena nová prodejna
v Ivančicích. Ovoce - zelenina, dále 
nabízíme bylinné čaje a tinktury. 
Tesařovo náměstí 2, Ivančice.

•• Bankovní i nebankovní půjčky 
2.000 - 2 mil. Kč. U nás může uspět 
každý. Tel.: 724 438 284.

Různé
koupím
•• hledám vybavení kovárny, kladiva, 
kleště, kovadlinu, malý buchar, prostě 
vše... Tel.: 737 974 174.
prodám
•• nové maskáče, letní i zimní, ja-
kákoli velikost, vojenskou výstroj, 
dohoda. Tel.: 775 120 782.
•• chromovou koloběžku, nafukovací 
kola, čelisťová brzda na zad. kolo, 
cena 800 Kč. Téměř nepoužitá. Tel.: 
606 115 634.
•• váhu decimálku za 400 Kč. Tel.: 
606 341 555.
•• el. drtič ovoce (jádroviny 280 - 300 
kg/hod.), březová košťata, vál, brány, 
vše levně. Tel.: 515 336 601.
•• 3 molitanové matrace za 150 Kč/
ks, kamna Petry 1.000 Kč, umyvadlo 
modré, odšťavňovač skoro nový, tita-
nový hrnec s poklicí, ořechy loupané. 
Tel.: 603 789 725.
•• schůdky k poschoď. posteli, 3 stup-
ně, 1,1m, 400 Kč; zábrana na schody, 
š. 90, v. 70 cm, 600 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• akumulátor Yuasa 12V, 55 Ah,
téměř nový, záruka do 12/08, cena 
900 Kč. Tel.: 732 906 312.
•• autopotahy na Š. Rapid, v dobrém 
stavu za 250 Kč. Tel.: 603 367 503.
•• akvarijní rostliny „Šípatkovec“, 
5 Kč/ks. Tel.: 776 596 180 (MK). 
•• nové nerozbalené 2 PC hry Uličníci 
- indiánský poklad, cena 90 Kč/ks,
i na dobírku. Tel.: 724 709 650 i sms.
•• soustruh na dřevo. Tel.: 604 640 796.
•• 10 m. obchodních regálů s pravo-
úhlým rohem, barva slonová kost. pů-
vodní cena 60 tis, Kč, nyní 25 tis. Kč. 
Tel.: 604 944 119, volat po 17 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 
2 ks, 100x100; 125 x125; 400 Kč/ ks.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• rodinný stan pro 4 osoby ve vý-
borném stavu, velké okno, předsíň, 
nahoře odvětrání, silná konstrukce, 
kolíky, barva oranžovošedá, za 2.500 
Kč. Tel.: 603 367 503.
•• šicí stroj na šití kožešin. Tel.: 
602 184 313.
•• aparát na el. kytaru, začínajícímu 
kytaristovi, zesilovač, mix. pultík, 2x 
velká reprobedna, v každé 4 repro + 
kabely + efekt metal, levně, spěchá. 
Tel.: 736 643 288.
•• dvojkolová kára (rám + kola), špatné 
pláště, cena 800 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18 hod.

Seznámení
•• najdu tě princezno? 26letý, pl-
noštíhlý, nekuřák, hledá dívku 20 - 25 
let pro romantické chvíle ve dvou. 
Okolí Ivančic. Tel.: 736 402 914.
•• chtěla bych najít kamarádku nejen 
na kafe. Tel.: 736 217 148.
•• rozvedený 35 let, vitální, mladšího 
vzhledu s vlastním domem, hledá ženu 
nebo dívku pokud možno bezdětnou 
nejen k výletům, ale i možnému zalo-
žení rodiny. Tel.: 602 782 240.

Zaměstnání
••  Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.

•• hledám brigádníky do provozu 
v hostinci okr.MK. Vlastní doprava 
nutná. Tel.: 607 615 931.
•• hledám práci - rozvoz zboží apod, 
ŘP sk. B. Tel.: 607 630 682.
•• domácí práce katalog zdarma, 
adresu na SMS. Tel.: 606 811 647.
•• reklamní společnost příjme 
referenty prodeje, zkušenosti vítány, 
ne dealer. Spěchá. Tel.: 737 104 446.
•• Příjmeme: technolog/konstruktér. 
Požadavky: SŠ nebo VŠ technického 
směru, min. 5 let zk. v konstrukci 
strojír. výroby nebo vývoje, znalost 
výrobních procesů, kreativita, dobrá 
uživ. znalost MS Office, min. pasivní 
znalost AJ, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch. Hlavní účetní/mzdová 
účetní Požadavky: min. SŠ s maturi-
tou ekonom. směru, min. 5 let zk. ve 
vedení účetnictví pro malou/střední fi., 
analytické myšlení, dobrá uživ. znalost 
MS Office, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch, znalost Visual Financials 
výhodou. Technik výroby. Požadavky: 
práce s mědí, pečlivost a dílenská 
zručnost, vysoké pracovní nasazení, 
týmový duch, svářecí průkaz výho-
dou. Nabízíme: motivující finanční 
ohodnocení, zaměst. výhody, další 
vzdělávání. Nabízíme motivující fin. 
ohodnocení, zaměst. výhody, odborný 
růst. Strukturovaný životopis zasílejte 
na adresu: TC MACH, s.r.o., U Mostu 
590, 672 01 M. Krumlov nebo e-mail: 
tcmach@tcmach.cz 
•• reklamní agentura z Brna hledá 
fotomodelky a hostesky na uvádění 
akcí. Informace na tel.: 724 246 387.
•• hledám zodpovědnou paní nebo 
maminku na MD k občasnému pohlí-
dání  hodné 3leté holčičky, 1 - 2x týd-
ně, 2 - 3 hod. Nejlépe M.K.,Rokytná. 
Tel.: 774 955 258.

Koupelnové studio Axis M. Krum-
lov příjme vyučeného zedníka - ob-
kladače. Podmínka kvalitní práce, 
spolehlivost, slušné chování, čistý 
trestní rejstřík. Informace na tel.: 
515 324 609.
•• svářeč MIG - Team Leader/Trenér 
- 21 - 23.000 Kč.  Hledáme zkušené 
svářeče, kteří se stanou Trenéry a 
Leadery týmu. Místo výkonu práce: 
Brno. Dvousměnný provoz - denní 
a noční směny (8 hodin). Páteční 
směny 5 hodin.  Požadujeme alespoň 
2 roky praxe ve svařování touto 
metodou, ostatní metody a materiály 
výhodou, čtení tech. výkresů nutné. 
Dále nabízíme až 100% příplatky 
za přesčas, dotace stravy, 5 týdnů 
dovolené, čisté prostředí. Ref. číslo: 
3-21-6610. Tel.: 542 424 521.

•• Pekárna Ivanka s.r.o., Moravský 
Krumlov příjme ihned řidiče na roz-
voz pečiva s řidičským oprávněním 
sk. C. Tel.: 515 322 360, 605 741 528.

•• hledám svářeče se st. zk. na argon 
a CO2 a základním kurzem na CO2. 
Podmínkou je ŽL. Tel.: 728 155 211.

Oznámení
•• Hledáme majitele! Mladá fenka 
irského setra, mahagon s bílými zna-
ky, t.č. v útulku Přímětice, přivezena
z Moravského Krumlova. Tel.: 515 
224 667.

OZNÁMENÍ REDAKCE
 Upozornění všem inzerentům! Inzeráty přijímané formou SMS, 
budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být 

zveřejněno, bude shodovat s číslem, ze kterého inzerce přišla.
V opačném případě bude inzerát vyřazen. Děkujeme za pochopení. 

Svůj inzerát si můžete
ZDARMA  zadat také

na naše webové stránky:
www.zrcadlo.info
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KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

NEDĚLE 10. ČERVNA 2007
V 16.30 HODIN

FC M. KRUMLOV - SOKOL DĚDICE 
Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov

NEDĚLE 17. ČERVNA 2007
V 16.30 HODIN

FC M. KRUMLOV - SOKOL HLOHOVEC 
Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov

Mediální partner FC Moravský Krumlov
čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

PŘEJETE SI OBLÉCI SE 
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?

NEBO SI NECHAT ŠATY ČI OBLEK 
NAVRHNOUT?

NAVŠTIVTE

KREJČOVSTVÍ MM
V uličce 2, Ivančice (naproti Sika)

Tel.: 731 179 959
Otevřeno: PO, ÚT, ČT, PÁ 9-17   ST 14-17

Dvanáctého května se odehrál 
zahajovací závod mladých mo-
tokrosařů v Horažďovicích na 
známé trati „Svatá pole“. I přes 
silný vítr a poměrně chladné po-
časí se sjelo celé startovní pole 
Mezinárodního mistrovství ČR
v motokrosu mládeže ve třídách 
50, 65, 85 a 125 ccm.

Silně obsazená třída „pětašede-
sátek“, kde startují bratři Schnei-
derové z AMK Motosport teamu 
Neslovice měla plný startovní rošt
a své slovo chtěli uplatnit i jezdci
ivančického regionu. A to v pěta-
šedesátkách Filip Gross na stroji 
KTM a v padesátkách Ondřej 
Pokorný. Erik Schneider se vzdal 
startu ve prospěch svého bratra 
Dominika (zadřený motor v ME). 
a vinou lehkého zranění třísla, 
které se ozývalo při každém po-
hybu mladého jezdce. 

Kvalifi kace rozhodla o pořadí 
na startu a tak se jezdci ivančic-
kého mikroregionu dostali do 
závodu. V pětašedesátkách byl 
Dominik Schneider na pěkném 
třetím místě, i když v druhé jízdě 
vedl dvě kola celý závod a po 
drobné chybě na dlouhé lavici 
klesl na třetí místo, které uhájil 

až do cíle. Celkově tak skončil
na třetím místě, což je dobrým 
počinem pro vývoj dalších závo-
dů mistrovství republiky.

Filip Gross z Nové Vsi starto-
val poprvé na „mistráku“ a jeho 
snaha byla bohužel korunována 
umístěním mimo body. Byla to 
však dobrá zkušenost, která se ur-
čitě projeví v dalších závodech. 

V nejmladší kategorii ve třídě 
do 50 ccm Ondřej Pokorný trochu 
prolajdačil první jízdu a po chybě 
se kupily pády jeden za druhým.

A to je na tak talentovaného jezd-
ce moc. Již v první jízdě stačil 
obsadit osmé místo a ve druhé vše
napravil druhým umístěním. Což 
však bylo na celkové čtvrté místo 
v 1. závodě sezóny v naší nejvyš-
ší mládežnické soutěži. Důležité 
jsou však cenné mistrovské body.

Po skončení závodů v Horaž-
ďovicích se v neděli 13. května 
konal závod na mistrovské trati 
v Horšovském Týně (Pohár zá-
padočeského kraje), kde starto-
vali bratři Schneiderové a jejich 

setra Eva (6 let). Ta ve třídě do 
50 ccm z dvaadvaceti startujících 
odsadila celkové 10. místo, což 
je na malou holčinu velmi pěkné 
umístění. Nechala za sebou klu-
ky, kteří mají větší předpoklady
k motoristickému sportu. Erik 
startoval na stroji Thumpstar 125 
ccm čtyřtakt a svojí jízdou i přes 
drobné zranění třísla obsadil 4. 
místo v obou jízdách a zůstal tak 
těsně pod stupni vítězů.

Svoji chuť si však spravil 
Dominik Schneider, který star-
toval ve dvou třídách. A to jak 
v pětašedesátkách, kde zvítězil 
s velkým náskokem (9 sekund) 
před druhým místním jezdcem 
Pavlem Polákem (účastník ME)
a většiny startujících jezdců z MR.

Po absolvování tohoto závodu 
se pak na vlastní žádost zúčastnil 
závodu ve třídě do 85 ccm a zde 
se umístil za Vaškem Kovářem na 
pěkném 4. místě, když byl hendi-
kepován slabším strojem, Jel na 
pětašedesátce, na malých kolech 
a s o tři roky staršími soupeři.

Víkend se podařil a s radostí 
jsme se vraceli na Moravu s dob-
rým pocitem, jak jsme to „čížkům 
zase nandali“.                      /amk/

„Dobrý“ je za tři, aneb další úspěch „Neslováků“Vyhráli domácí hasiči
/Medlice/ Minulou sobotu proběhla soutěž 13. okrsku Sboru dob-

rovolných hasičů v požárním sportu, na kterou se do Medlic sjelo 9 
týmů. Hlavním organizátorem a řídícím celé soutěže byl místní velitel 
Bohuslav Hrůza. Protože Medlice také spadají do svazků obcí „Sever 
Znojemska“, jako všechny obce a místní části, které se soutěže zúčast-
nily, byla tato akce fi nančně podpořena tímto svazkem. Svazek ovšem 
využil možnosti získání fi nančních prostředků z Jaderné elektrárny 
Dukovany. Tyto fi nanční prostředky byly využity i na další akce, jako 
vybudování informačních tabulí, petanque soutěže a jezdecký den. 
Hasičská soutěž proběhla v duchu sportovních regulí. První místo
a postup do okresního kola vybojovali místní hasiči časem 24:33,
za nimi se těsně umístily Křepice a Tavíkovice.                          /mask/

Kynologové v Miroslavi 
/Miroslav/ Kynologové z celého kraje si dali v sobotu dostaveníčko 

na starém letišti v Miroslavi. Uskutečnil se tu druhý ročník kynologic-
kých závodů o Miroslavský pohár. „Organizujeme druhý ročník kyno-
logické soutěže O pohár města Miroslavi, kde vítěz získává putovní 
pohár. Pravidla soutěže probíhají přesně podle zkušebního řádu. Dnes se 
soutěží ve dvou disciplínách a to ZVV1 (zkouška všestranného výcviku)
a ZM (základní minimum). U těžší zkoušky je například obsaženo ve-
dení stopy, poslušnost, chůze u nohy, aport, zdolávání překážky. Druhou 
částí je obrana, což je vyhledání a vyštěkání a zadržení fi guranta. Všech-
no se hodnotí pod dohledem rozhodčího, který je delegován Moravsko-
slezským kynologickým svazem. Ten podle přesnosti cviků psa uděluje 
body. U základního minima je hodnocena jen poslušnost a obrana, jde
o mladé psy. Dnes přijelo 16 závodníků z různých koutů Jihomorav-
ského kraje,“ uvedl hlavní organizátor Zdeněk Černý. 

Hodnotí se i speciální cviky a situace. Například ovladatelnost psa 
při nečekaných situacích jako hra s balonem nebo výstřel. Pes musí být 
plně zvladatelný, nikomu nesmí ublížit a nikoho ohrozit.

Pořadí na výsledkové listině bylo následující. V kategorii ZM vy-
hrál Jiří Oulehla z Dolních Kounic, v kategorii ZVV1 vyhrála domácí
Zdenka Brhelová a tím získala i putovní pohár města Miroslavi.  /mask/

FC Moravský Krumlov
– Veselí n. Moravou 4:2  (0:1)

Branky MK:
Zelníček 3, Anders

Velmi kvalitní soupeř se před-
stavil v dalším kole nejvyšší kraj-
ské fotbalové soutěže na hřišti
Na Střelnici. Veselí je, stejně jako 
domácí, mužstvo s velmi nízkým 
věkovým průměrem. Od začátku
se hrál rychlý, vyrovnaný a dů-
razný fotbal. Hosté několikrát 
zahrozili útokem po křídlech
a následnými nebezpečnými 
centry. Domácí byli sice častěji 
u balonu, ale do vyložených šancí 
se nedostávali.

Když už se zdálo, že do poločasu 
diváci branku neuvidí, utekl v 43. 
minutě hostující útočník svému 
obránci a střelou, která se otřela 
o tyč, otevřel skóre. Hned z proti-
útoku vrátil míč před branku hostů 
Laml a Anders z malého vápna 
branku těsně minul. Do kabin tak 
odcházeli spokojenější hosté.

Do druhé půle vlétli domácí 
jako uragán. Hned ve 46. minutě 
se dostal k míči Zelníček a stře-
lou k tyči vyrovnal. O pět minut 
později si zaběhl za obranu velmi 
aktivní Anders a přesný centr pro-
měnil krásnou ranou pod břevno 
ve vedoucí gól Krumlova. V 63. 
minutě už to bylo o dvě branky. 
Zelníček vyskočil nejvýše na 
další centr a koníčkem přehodil 
hostujícího brankáře. Poté se 
několikrát osmělilo opět Veselí a 
jejich aktivita vedla v 65. minutě 
ke snížení na 3:2.

V následujících minutách se 
na hřišti i v ochozech hodně 
jiskřilo. Rozhodčí dokonce na 

několik minut utkání přerušil. 
Po zklidnění vášní se však pu-
blikum po několika okamžicích 
opět dostalo do varu. Tentokrát 
díky dvěma velkým šancím 
Krumlova. Hostující brankář 
však Procházku vychytal a Zel-
níčkova dělovka skončila těsně 
vedle. V 83. minutě však na další 

projektil Zelníčka gólman Veselí 
zareagovat nemohl a ten tak gó-
lem zkompletoval svůj hattrick
a výborný výkon.

Konec zápasu se již dohrával 
za aplausu spokojených diváků. 
Předváděný fotbal byl tou nej-
lepší pozvánkou na poslední dva 
jarní domácí zápasy.

/Moravský Krumlov/ Po nepo-
dařeném úsilí moravskokrum-
lovských bikerů prosadit si pře-
kážkovou dráhu se tito opět cho-
pili iniciativy. Přišli s nápadem 
svépomocí si postavit DIRT. 
Nemají však vhodný pozemek. 
Je samozřejmé, že při investování 
notné dávky snahy a ochoty obou 
stran, což je město, potažmo jeho 
Správa majetku a na straně druhé 
zájemci, dá se řešení najít.

„Na písemnou žádost nějaké 
plnoleté osoby z řad bikerů, adre-
sované Radě města, by pravdě-
podobně bylo možné vytipovat 
nějakou plochu, kde by se dalo 
uvažovat o zřízení DIRT dráhy. 
Věc jsem již konzultoval s ředi-
telem SMM panem Kabelkou. 

Plocha by však neměla být určena 
k zastavění (současné ani budou-
cí stavební parcely v intravilánu 
města, průmyslové zóny, plochy 
pro občanskou vybavenost). 
Měla by však být územním plá-
nem určena k nějakému, zatím 
blíže nespecifi kovanému, využití 
(sport, rekreace apod.). Tento 
záměr vyžaduje stručný nákres, 
územní rozhodnutí a snad i sta-
vební povolení. Na druhé straně 
je podle mého názoru v současné 
době k dispozici dostatek materi-
álu, vytěženého při rekonstrukci 
a budování kanalizace, který by 
se dal využít a ještě ho prová-
děcí fi rmy po dohodě navozí na 
místo,“ uvedl k možnému řešení 
starosta města Jaroslav Mokrý.

 Nyní se zemina musí vozit 
na dočasnou skládku, kde se za 
uložení platí. Bikeři by tak měli 
zdarma vhodný materiál na vý-
stavbu dráhy.

„Máme fi rmu, která vytváří 
různé překážky pro kola a bylo 
nám řečeno, že by nám udělala 
dobrou cenu na skokánky. Máme 
zažádat o peníze z protidrogo-
vého fondu a založit si nějaké 
občanské sdružení. Co se týče 
hliněných skokánků, tak sice by 
nám zátopová oblast docela vadi-
la, protože ty skoky by byly právě 
z hlíny, ale nějak bychom to mu-
seli skousnout. A úrazy? Dnes má 
každý pojištění, takže by to bylo 
na vlastní nebezpečí,“ uvedl jeden
z bikerů Petr Bartoš.          /mask/

Krumlovští bikeři se možná dočkají

Krumlov dál patří mezi špičku krajského přeboru
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